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Betreft Verzoek onderzoek herijking N-amateur mogelijkheden

Bijlagen

Geachte heren,

Aanleiding en proces
Tijdens het g3ste Amateuroverleg in maart 2016 hebben VERON en VRZA
aangeboden om kennis, kunde en capaciteit beschikbaar te stellen om
werkzaamheden voor het agentschap inzake amateurzaken op te pakken
(actiepunt 93-2). Het agentschap heeft in aanloop naar het 94Ste Amateuroverleg
aangegeven graag gebruik te maken van de binnen de verenigingen beschikbare
expertise bij de herijking van de mogelijkheden voor N-amateurs. Na een tweetal
verkennende gesprekken met de delegatieleiders van VERON en VRZA, gehouden
op 7 december 2016 en 8 maart 2017, leg ik nu het volgende verzoek aan u voor.

Verzoek
Een van de belangrijke prioriteiten op de lijst van nog uit te voeren
werkzaamheden is de herijking van het pakket aan mogelijkheden voor
frequentiegebruik door zendamateurs met een Novice registratie. Dit lijkt bij
uitstek een onderwerp dat geschikt is om uw hulp bij in te roepen, omdat VERON
en VRZA de belangen van alle radiozendamateurs behartigen. Dat maakt het
mogelijk om een pakket samen te stellen dat breed gedragen wordt binnen de
amateurgemeenschap, zowel door Full als door Novice amateurs.

Hierbij wil ik VERON en VRZA vragen om samen met het agentschap de
mogelijkheden voor N-amateurs te herijken, en daarbij een trekkersrol te
vervullen. Met herijken wordt bedoeld - fundamenteel opnieuw bezien:

1. waar de N-registratie voor dient;
2. over welke kennis en kunde men beschikt als men het N-certificaat heeft

behaald;
3. welk gebruik van frequenties daar bij zou moeten horen;
4. En vervolgens beoordelen welke frequenties hiervoor kunnen dienen,

mede gelet op ander gebruik op deze frequenties en stoorpotentieel.

Als dit onderzoek leidt tot wijzigingsvoorstellen voor de huidige mogelijkheden
voor N-amateurs, dan worden deze voorstellen voorzien van een gedegen en
objectieve onderbouwing.
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Randvoorwaarden
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Aan het pakket en eventuele wijzigingen stellen we een aantal randvoorwaarden. AT-Ez/Ao

Het zendamateurisme kan bijdragen aan innovatie op het gebied van
radiocommunicatie. Voor innovatie zijn kennis en vaardigheden nodig. De
Novice registratie vormt een eerste kennismaking met de mogelijkheden
die het zendamateurisme biedt. Er moet een prikkel blijven bestaan om
door te leren voor een Full registratie en bij te dragen aan innovatie in
radiocommunicatie. Het is daarom van belang om het onderscheid te
behouden tussen de Novice en Full registratie. Bij de herijking van het
pakket moet dit wezenlijke onderscheid tussen categorie N en F voldoende
zichtbaar zijn/blijven.

• Bij de herijking van mogelijkheden wordt uitgegaan van het huidige
niveau van kennis en vaardigheden van de N-amateur, zoals dat is
getoetst middels het binnen CEPT geharmoniseerde Novice examen
(CEPT-ECC Rec (05)06).

• Bij de herijking wordt rekening gehouden met relevante ITU
aanbevelingen en evt. op handen zijnde wijzigingen, zoals ITU-R M.1732
(Characteristics of systems operating in the amateur and amateur
satellite services for use in sharing studies).

• Voorstellen voor wijzigingen in het huidige pakket zijn van een objectieve
en gedegen motivering voorzien. Het huidige pakket biedt de N-amateur
al de nodige mogelijkheden om met het zendamateurisme kennis te
maken. Als een Novice amateur meer mogelijkheden wenst, dan kan
hij/zij doorleren voor een Full registratie. Op basis van welke objectieve
criteria is aanpassing van de mogelijkheden voor N-amateurs überhaupt
noodzakelijk? En welke objectieve criteria zijn er voor de specifieke
voorgestelde wijzigingen? Argumenten als ‘omdat de N-amateur er al
zolang niks bij heeft gekregen, of ‘omdat het in het buitenland ook mag’
zijn geen valide argumenten.

• Het pakket houdt rekening met de gevolgen die eventuele
wijzigingsvoorstellen kunnen hebben voor andere gebruikers. Storingvrij
gebruik van het frequentiespectrum door alle betrokken partijen moet
gewaarborgd zijn.

• Het pakket houdt rekening met de (technische) kennis die nodig is om op
de betreffende frequenties te kunnen werken en met mogelijk
stoorpotentieel, zowel op andere elektronische apparatuur als ook bij
mogelijke medegebruikers van deze frequentiebanden. Daar waar
bijvoorbeeld meer technische kennis nodig is om verstoringen te
voorkomen zal een voorstel voor uitbreiding naar de N-categorie worden
verworpen.

• Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat het pakket aantoonbaar breed
gedragen wordt door de leden van uw verenigingen, zowel door Novice als
door Full zendamateurs.

Voorgestelde werkafspraken
• Agentschap Telecom, VERON en VRZA voeren het onderzoek gezamenlijk

uit. De verenigingen vervullen daarbij een trekkersrol. Het eindresultaat
wordt door alle partijen gedragen.

• De voortgang wordt periodiek (of zo vaak als nodig is) besproken in
overleg. Deelnemers aan dit overleg zijn:

o Namens Agentschap Telecom: de voorzitter en secretaris van het
Amateuroverleg
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o Namens VERON/VRZA: de delegatieleiders van de aan het
Amateuroverleg deelnemende verenigingen VERON en VRZA AT-EZ/A0

• De voortgang wordt besproken op het Amateuroverleg.
• Het eindresultaat bestaat uit een herijkt pakket aan mogelijkheden voor

N-registratiehouders. Het eindresultaat wordt door AT, VERON en VRZA
gezamenlijk vastgesteld.

• AT spant zich in om de onderzoeksresultaten te implementeren.

Met vrie elijke r
/
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/
itt uroverleg
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