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Aanvullende Informatie 
Radiozendamateurs 
Vergunningvrij Najaar 2007 
 
Vergunningcategorieën  
De vergunningen voor 
radiozendamateurs verdwijnen. Het 
gebruik van de amateur-
frequenties door individuele 
radiozendamateurs wordt omgezet 
in een “meldingsplicht met 
registratie”. Het onderscheid in het 
gebruik van de frequentiebanden 
tussen N en F blijft bestaan. 
Hierover zijn afspraken gemaakt in 
de CEPT (43 Europese landen), dit 
is noodzakelijk om het grensover-
schrijdend verkeer van radio-
zendamateurs in stand te kunnen 
houden. 
 
De vergunningsplicht gaat over in 
een eenmalige aanmelding bij 
Agentschap Telecom en een 
opname in het register. De huidige 
vergunninghouders worden 
automatisch overgezet in het 
register. De jaarlijkse vergoeding 
vervalt. Alleen voor nieuwe 
meldingen en wijzigingen in het 
register (bijvoorbeeld roepletters en 
van N naar F) is nog een 
vergoeding verschuldigd.  
 
 
 

Onbemand gebruik amateurstation 
(ATOF) 
Het onbemand frequentiegebruik 
van het amateurstation valt niet 
onder de vrijstellingsregeling. Juist 
omdat het hier gaat om individueel 
gecoördineerde opstelplaatsen en 
frequenties, blijft deze vorm van 
frequentiegebruik als aanvullende 
toestemming bestaan, waaraan 
kosten verbonden zijn. 
 
Exameneisen 
Gebruikers van de 
amateurfrequentiebanden moeten 
ook onder de nieuwe regeling 
voldoen aan de geldende 
exameneisen. Ook hier blijft het 
onderscheid tussen N en F 
bestaan waarover afspraken zijn 
gemaakt in CEPT-verband 
 
Toezicht 
Agentschap Telecom blijft toezicht 
houden op het frequentiegebruik in 
de amateurbanden en op de 
naleving van de voorschriften en 
beperkingen. Alleen in de 
financiering daarvan zal de Minister 
op een andere wijze voorzien. 
 
Internationale Erkenning 
Registratie 
Internationaal verandert er in 
principe niets. Zendamateurs 
kunnen, net zoals nu, met een 
registratiekaart in het buitenland 
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actief zijn in die landen die de 
CEPT-aanbeveling hebben 
ingevoerd. De nieuwe registratie-
kaart heeft de afmetingen van een 
creditcard en is tweetalig, 
Nederlands en Engels. 

 
 
Verlenging Aanvullende 
Toestemming Onbemand 
Frequentiegebruik (ATOF) 
 
De procedure voor het verlengen 
van de toestemming wijkt af van de 
procedure voor het verlengen van 
de vergunning. De houder van de 
toestemming moet zelf het initiatief 
nemen om de toestemming te 
verlengen. 
 
Indien u prijs stelt op verlenging 
van uw toestemming – de 
afloopdatum is in de meeste 
gevallen 31 december 2006 - dient 
u een volledig ingevuld 
aanvraagformulier toe te zenden 
aan Agentschap Telecom. Dit 
formulier, met motivering of 
toelichting, moet vervolgens 
uiterlijk 29 december 2006 zijn 
ontvangen door Agentschap 
Telecom en is te downloaden van 
www.agentschap-telecom.nl.  
 
Aanvraagformulier 
Met de volgende stappen op de 
website van het agentschap komt u 
terecht bij dit formulier: informatie - 
vergunningen – formulieren – 
radiozendamateurs – aanvraag 
onbemand station amateurdienst.  
Na ontvangst van uw aanvraag 
wordt deze schriftelijk bevestigd en 
vervolgens in behandeling 
genomen. 
 
 
 

Kosten 
Aan een verlenging zijn kosten 
verbonden, deze staan vermeld in 
de Regeling vergoedingen en 
bedragen per verlenging € 27 
(tarief 2006).  
 
Toestemming kan verlopen 
Een toestemming waarvoor geen 
verlengingverzoek wordt ingediend, 
is na de afloopdatum beëindigd. Dit 
betekent dat een ná deze datum 
ontvangen verzoek voor verlenging 
behandeld wordt als een nieuwe 
aanvraag. Voor een nieuwe 
aanvraag geldt het verleningstarief 
van € 140,- (tarief 2006). 
 
 

     Kids Day 7 januari 2007 
 
Op verzoek van de verenigingen 
van radiozendamateurs heeft 
Agentschap Telecom ingestemd 
met de inzet van het 
amateurstation voor het houden 
van een eenmalige "Kids Day" op 
zondag 7 januari 2007. Hierbij 
wordt het eenmalig toegestaan om 
het amateurstation te laten 
gebruiken door onbevoegden. De 
radiozendamateur blijft 
verantwoordelijk voor het openen 
en sluiten van de verbinding, en 
voor de inhoud van de 
uitzendingen.  
 
Gebruiksvoorschriften voor Kid’s 
Day 7 januari 2007 (00:00 uur tot 
24:00 uur) 
1. De vergunninghouder mag op 

Kid’s Day het amateur-station 
laten gebruiken door kinderen 
tot 18 jaar.  

2. De radioverbinding wordt tot 
stand gebracht en beëindigd 
door een vergunninghouder op 
de frequentieruimte waartoe de 
vergunninghouder bevoegd is. 

Uitbreiding bevoegdheden N-
vergunninghouders (Novice 
vergunning nieuwe stijl) 
 
Huidige bevoegdheden: 
Frequenties: 144,0 - 146,0 MHz en 
430,0 - 440,0 MHz. 
 
Aanvullende bevoegdheden in 
Nederland: 
Frequenties: 7.050 - 7.100 MHz, 
14.000 - 14.250 MHz en 28.000 - 
29.700 MHz.  
Vermogen en modes: 25 watt PEP, 
alle modes toegestaan. 
 
Overgangsregeling: 
De huidige N-vergunninghouders 
mogen de aanvullende 
bevoegdheden gebruiken op de 
datum van inwerkingtreding van de 
gewijzigde “Regeling aanvraag en 
toelating voor het gebruik van 
frequentieruimte”. Dit is 2 dagen 
nadat de regeling in de 
Staatscourant is gepubliceerd.  
 
De verwachting is dat deze 
wijziging binnen enkele maanden 
in werking zal treden.  
 
 
Meer informatie 
 
Hebt u nog vragen? Neem dan 
contact op met ons 
Klantcontactcentrum. Telefoon 
(050) 587 74 44. 


