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Uitbreiding 7 MHz 
 
De Ministerraad heeft het 
verzoek goedgekeurd om de 
amateurdienst op secundaire 
basis toegang tot het banddeel 
7,1 - 7,2 MHz te verlenen. Het 
Nationaal Frequentie Plan 2005 
moet hiervoor gewijzigd worden. 
Op 1 november 2005 wordt het 
wijzigingsverzoek voor de 7,1 - 
7,2 MHz frequentieband 
aangemeld bij de Europese 
Commissie. Na de verplichte 
stand still periode zal de wijziging 
een feit zijn en krijgt de 
amateurdienst op secundaire 
basis toegang tot het banddeel 
7,1 - 7,2 MHz. In lijn met een 
Europese aanbeveling door 
CEPT/ECC (Recommandatie 05-
05) zal het toegestane 
zendvermogen tot 2009 beperkt 
zijn tot 250 watt PEP. 
Zodra er meer bekend is over 
deze wijziging wordt u hierover 
geïnformeerd.  
 
 
Aanvullende Toestemming 
Onbemand Frequentiegebruik  
 
Vanaf 1 januari 2006 wordt het 
aangepaste beleid voor 
onbemande zendlocaties voor 
radiozendamateurs van kracht. 
Het beleid is onlangs besproken 

met de verenigingen. Een 
belangrijke wijziging in het beleid 
is dat Agentschap Telecom 
voortaan de planning en 
coördinatie van frequentiegebruik 
gaat verzorgen. De tarieven die 
gaan gelden voor de aanvullende 
toestemming zijn op dit moment 
nog niet bekend maar zullen 
binnenkort worden vastgesteld en 
opgenomen in de Regeling 
vergoedingen Agentschap 
Telecom 2006.  
 
 
Europees geharmoniseerde 
Novice vergunning 
 
Binnen CEPT/ECC is zeer recent 
een recommandatie aangenomen 
om voor de geharmoniseerde 
Novice vergunning te komen tot 
een regeling die vergelijkbaar is 
met de zogenaamde vakantie-
regeling (tijdelijk gebruik in het 
buitenland T/R 61-01). De 
exameneisen voor de 
geharmoniseerde Novice 
vergunning liggen vast in ERC 
report 32. Deze eisen komen al 
grotendeels overeen met de 
huidige Nederlandse eisen voor 
de N-vergunning. Mogelijk 
resulteert dit volgend jaar al in de 
mogelijkheid om uw amateur-
station in sommige landen te 
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E-mail agentschaptelecom@at-ez.nl, www.agentschap-telecom.nl 

gebruiken zonder een gastlicentie 
aan te hoeven vragen.   
 
 
De instapvergunning 
 
Zowel de VERON als VRZA 
hebben inmiddels hun standpunt 
over de ‘basisvergunning’ 
bepaald en kenbaar gemaakt aan  
Agentschap Telecom. Bij de 
afweging die het agentschap 
moet maken spelen naast de 
standpunten van de verenigingen 
ook financiële aangelegenheden 
en de recente Europese 
discussie die over dit onderwerp 
binnen CEPT/ECC is gevoerd 
een rol. Op dit moment ziet het er 
niet gunstig uit voor de invoering 
van een basisvergunning. Aan 
beide verenigingen is daarom 
een alternatief voorstel gedaan 
om voorlopig enigszins tegemoet 
te komen aan de wensen van de 
verenigingen. Beide verenigingen 
hebben te kennen gegeven dit 
voorstel uitgewerkt op papier te 
willen ontvangen en vragen de 
nodige tijd om zich te beraden. 
 
 
Examenronde Voorjaar 2006 
 
De schriftelijke examens worden 
op woensdag 12 april 2006 
afgenomen. Aanmelden voor 
deze examenronde kan 
uitsluitend telefonisch via (050) 
587 74 44. Aanmelden kan van  
1 december 2005 tot en met  
17 februari 2006. 


