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Het Agentschap Telecom,
T.a.v. de heer F. Hofsommer, voorzitter van het Amateur Overleg
VERON en VRZA
Actiepunt AO 89-04, liberaliseren van het roepnamen-beleid
22 juli 2014
1.0

Geachte heer Hofsommer,
Op 16 juli jl. hebben de verenigingen VERON en VRZA gesproken over het liberaliseren van
het roepnamenbeleid en zijn tot het hierna beschreven voorstel gekomen.
Het voorstel geldt voor alle roepnamen in de reeks PA0-PH9 met uitzondering van speciale
roepnamen, die tijdelijk door het Agentschap zijn uitgegeven ten behoeve van speciale
gelegenheden. Deze roepnamen worden gekenmerkt door een 6 of meerdere cijfers in de
prefix.
Voorstel:
1. Een roepnaam wordt slechts aan één persoon uitgegeven en gekoppeld.
Toelichting: Een roepnaam wordt gezien als een personificatie van een
radiozendamateur. In het verleden zijn roepnamen van (overleden) amateurs opnieuw
uitgegeven aan anderen wat tot emotionele reacties heeft geleid.
Uitvoering: Om dit te realiseren zou de uitgegeven roepnaam aan het Burger Service
Nummer (BSN1) van die persoon gekoppeld kunnen worden.
2. Een roepnaam kan alleen opnieuw worden uitgegeven aan een persoon, die al eerder
deze roepnaam toegewezen heeft gekregen.
Toelichting: In het huidige beleid worden geen roepnamen meer uitgegeven met de PA0prefix. Er zijn radiozendamateurs die om diverse redenen hun oorspronkelijke PA0roepnaam zijn kwijt geraakt, maar deze later toch weer graag zouden willen gebruiken.
Uitvoering: Een ingetrokken roepnaam blijft administratief gekoppeld aan die persoon
(het BSN). Op deze wijze kan getoetst worden of een aanvrager in het verleden die
roepnaam al eens toegewezen heeft gekregen.
3. Niet eerder uitgegeven roepnamen kunnen worden aangevraagd.
Toelichting: Hiermee wordt de huidige beperking, namelijk het niet meer uitgeven van
roepletters die de PA0-prefix hebben, opgeheven.
4. Het Agentschap Telecom kan in voorkomende gevallen afwijken van dit voorstel.
Toelichting: Er zijn situaties te bedenken, waarin redelijkerwijze afgeweken kan worden
van dit voorstel. Dit geldt voor zowel het alsnog toewijzen van een geblokkeerde
roepnaam als het niet toewijzen van een nog niet eerder toegewezen roepnaam.
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Unieke identificatie kan desgewenst ook op andere wijzen plaats vinden, bijv. een dossiernummer en/of een combinatie
van geboortedatum en geboorteplaats. In het voorstel gaan we uit van een koppeling met het BSN.

Aanvullende relevante informatie:
a) Er zijn roepnamen uitgegeven in de periode dat het BSN nog niet bestond en niet aan
een BSN gekoppeld kunnen worden, omdat de betreffende radiozendamateurs
overleden zijn. Conform dit voorstel dienen deze (BSN-loze) roepnamen geblokkeerd te
worden, aangezien er niemand meer in leven is die er aanspraak op zou kunnen maken.
b) Door een aantal radiozendamateurs is in samenwerking met het Corver museum, de Old
Timers Club en het QSL-museum een lijst samengesteld van alle PA0-roepnamen die zijn
uitgegeven tussen 1928/1929 en 2014. Meer informatie hierover is te vinden in de
bijlage en het meegestuurde Excel-bestand. Het meegestuurde bestand bevat om
privacy redenen alleen de kolom met de uitgegeven roepnamen. Er is echter meer
informatie beschikbaar.
Het uitgebreidere bestand willen we graag ter beschikking stellen aan het Agentschap
voor zover dat de privacywetgeving niet schendt.
Conclusie m.b.t. de gestelde randvoorwaarden:
De verenigingen verwachten met dit voorstel inzake het liberaliseren van het
roepnamenbeleid te hebben voldaan aan de voorwaarden van het Agentschap, toegelicht in
de email van de heer G. Petersen d.d. 26 mei 2014, n.a.v. het actiepunt AO 88-04:
 Het voorstel is tegen geringe kosten te implementeren. Alle benodigde informatie is
beschikbaar of kan beschikbaar worden gesteld.
 Het is een universeel, simpel uitvoerbaar voorstel, met een breed draagvlak bij alle
betrokken partijen. De Old Timer Club heeft ons laten weten dit voorstel te steunen.
 In het voorstel wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende groepen amateurs en
het kan toegepast worden voor zowel F- als N-amateurs.
Gevraagd:
We vragen het Agentschap akkoord te gaan met het voorstel en zorg te dragen voor een
snelle invoering. Wat ons betreft hoeft dit niet te wachten tot behandeling in het komende
Amateur Overleg, gepland op 29 oktober a.s.
In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
Namens beide amateurverenigingen,
Ron Goossen PB0ANL,
Bram v.d. Berg PB0AOK.

