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VOORSTEL 1: A-01: ALKMAAR   

 
De afdeling A-01, Alkmaar stelt voor de uitgifte van BT vergunningen centraal te coördineren. 

 

Motivering: 

Radiozendamateurs maken bij het uitvoeren van experimenten gebruik van repeaters. In 

de Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs van 23 januari 2011 (Agentschap 

Telecom) is een gewijzigde procedure voor het toewijzen van BT vergunningen opgenomen. 

Verleende vergunningen kunnen worden verlengd, als de bestaande vergunninghouder gedurende 

zes maanden vóór de afloopdatum van de vergunning een verlengingsaanvraag indient bij het 

Agentschap. 

Indien echter een andere amateur een nieuwe vergunning aanvraagt voor dezelfde frequentie in 

hetzelfde gebied, gedurende een periode van twaalf tot zes maanden voorafgaand aan het verlopen 

van de (huidige-) vergunning, krijgt deze nieuwe aanvraag voorrang. Dit kan leiden tot ongewenste situa-

ties. Gebruikers van de repeater stations hebben belang bij goed bereikbare zender opstelpunten. 

Repeaters staan veelal opgesteld op hoge gebouwen en masten. Gebruik van deze locaties is 

geborgd door middel van langlopende contracten met gebouwbeheerders. De (WA-) verzekeringen 

van repeater stations zijn eveneens langlopende overeenkomsten. De beleidsnotitie streeft transparante 

kaders na, voor het toestaan van een doelmatig onbemand Frequentiegebruik. Alhoewel de genoemde 

procedure vanuit toewijzingsoogpunt wellicht doelmatig is, is het vanuit praktische overwegingen niet 

doelmatig in bijvoorbeeld (her-) gebruik van de zender opstelpunten en/ of eventueel apparatuur (cavity’s 

etc.). Centrale coördinatie door Veron en goed onderling overleg tussen AT, vergunninghouders en 

vergunning aanvragers,  voorkomt deze ongewenste situaties 

 

Antwoord HB: 
 
Het door de afdeling Alkmaar gestelde probleem is geen gevolg van een gebrek aan coördinatie maar een 
gevolg van AT beleid. De VERON kan het probleem dat is ontstaan  niet oplossen. De VERON kan in het AO 
voorstellen het BT beleid nogmaals onder de loep te nemen. 
 
 
 
 
 
 

VOORSTEL 2:A-01 ALKMAAR 

 
De afdeling, A-01, Alkmaar stelt voor dat de PR commissie bewerkstelligt dat journalisten die de 

termen zendamateurs en piraten in de media door elkaar halen actief te corrigeren. 

 

Motivering: 

In de media wordt de term zendamateur ten onrechte gebruikt voor de aanduiding van radiopiraten. 

Dit schetst een verkeerd beeld in de samenleving en bij overheden die het juiste onderscheid niet 
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kunnen maken. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de geregistreerde amateurs, bijvoorbeeld bij 

het aanvragen van een omgevingsvergunning. 

De afdeling stelt voor om in voorkomend geval de redacteur van het artikel actief te laten benaderen 

door de PR commissie, waarbij het verschil tussen een radiopiraat en een radiozendamateur wordt 

uitgelegd. Dit voorkomt toekomstige vergissingen waardoor de bedoelde verwarring wordt voorkomen. 

Binnen de afdeling A01 is de initiator van het verzoek (bekend bij het afdelingsbestuur) bereid de PR 

commissie ter zijde te staan bij de concrete uitvoering van het voorstel, bijvoorbeeld door het al dan 

niet in breder amateurverband gezamenlijk opstellen van een reactie 

 

 
Antwoord HB: 
 
De PR commissie heeft reeds een actief beleid en levert regelmatig stukken aan media aan, maar we krij-
gen nooit vooraf inzage in het gepubliceerde materiaal van de redacties. De VERON is afhankelijk van me-
dewerking van de journalisten. Dit voorstel wordt reeds zoveel mogelijk uitgevoerd. 
 
 

VOORSTEL 3:A-04 AMSTERDAM 

 
Tijdens de regionale bijeenkomst op maandag 31 oktober 2011 West Friesland A-45 heeft de vergadering 

een voorstel gedaan om de regionale bijeenkomsten en de kaderdag jaarlijks af te wisselen.  De afdeling 

Amsterdam pleit ervoor om de jaarlijkse bijeenkomsten te behouden. 

 

Antwoord HB: 

 

Het HB heeft aan de hand van de discussies in de regionale bijeenkomsten, waaruit bleek dat deze door 
veel afdelingen op prijs worden gesteld, reeds besloten de regionale bijeenkomsten onverkort te handha-
ven. 
 
 

VOORSTEL 4: A-12 DORDRECHT 

Het onderzoeken van de mogelijkheden  tot het uitgeven van Electron en CQ-PA gebaseerd op het 

volgende model: 

- De redacties van Electron en CQ-PA worden samengevoegd, waarbij gewerkt zal worden volgens een nog 

nader op te stellen redactiestatuut en een VERON / VRZA-samenwerkingscontract. 

- Electron en CQ-PA zullen hetzelfde formaat hebben. 

- De buitenkant van Electron dan wel CQ-PA is verenigingspecifiek, d.w.z. een eigen naam en kleurstelling. 

- De beide bladen zullen worden voorzien van een aantal verenigingspecifieke artikelen aan het begin en 

aan het einde en een aantal dezelfde algemene artikelen in het middengedeelte. Dat is druktechnisch 

uitstekend, tegen relatief geringe meerkosten, op te lossen.   

- Dit deels gezamenlijke blad zal verschijnen per 1 januari ….. 
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Motivering: 

Op termijn kosten- en schaalvoordelen,vermindering werkbelasting redactie en vergroting 

adverteerdergroep in combinatie met het behoud van de eigen identiteit ( VERON resp. VRZA). Ook de 

reactie van het HB op een (min of meer) soortgelijk voorstel tijdens de 72e VR waarbij men aangeeft dat 

de mogelijke samenwerking in de toekomst ter sprake komt omdat deze op korte termijn nog niet 

realiseerbaar is motiveert onze leden dit voorstel in te dienen. We zijn tenslotte weer een jaar verder. 

 

Antwoord HB: 

 
Indien het voortgaande overleg van de VERON en VRZA binnen afzienbare termijn tot één vereniging zal 

leiden, zal daarmee aan de wens van de afdeling om tot één blad te komen ook binnen afzienbare termijn 

zijn voldaan. Blijkt een nieuwe vereniging onverhoopt niet binnen afzienbare termijn of geheel niet tot 

stand te komen, dan zal een reeds ingevoerd gezamenlijk blad alsnog blijken prematuur te zijn geweest. 

 

 
 

VOORSTEL 5: A-54 ETTEN-LEUR 

Vergroten aanwezigheid op sociale media zoals Facebook, Twitter, CQfriends. 

Motivering: 

Op allerlei manieren wordt getracht om meer jeugdige leden aan te trekken zoals knutselprojecten op 

allerlei radiomarkten en scholen. Vraag is hoe we op een moderne manier die onder andere bij de jeugd 

als doelgroep aansluit onze vereniging actief kunnen promoten. Als we naar Veron zoeken op diverse me-

dia als Facebook en Twitter dan is er nauwelijks een spoor van onze vereniging te vinden. Als we op 

CQfriends naar PI4AA zoeken is zelfs heel de call niet te vinden, laat staan wat informatie over onze vere-

niging. We denken zelfs dat heel veel zendamateurs van diverse afdelingen niet of nauwelijks weten wat 

CQfriends is of wat er precies mee mogelijk is. Ons voorstel is dan ook voor diverse media een zogenaam-

de landingspagina (soort homepage, uitgebreide informatie pagina) te maken waar wat informatie over de 

vereniging staat en waar mensen naar kunnen linken en op bijvoorbeeld page like kunnen klikken. Op deze 

manier worden we iets zichtbaarder op internet en zal ook bijvoorbeeld Google eerder links tonen naar de 

VERON pagina’s. 

Verder zouden de tweets op Twitter landingspagina van de VERON  gevoed moeten worden door een aan-

gewezen lid van iedere commissie om actueel nieuws door te geven. Niet onbelangrijk, op zich is dit voor-

stel eenvoudig en zonder (veel) kosten te realiseren, het kost alleen de tijd die er ingestoken moet wor-

den. Een en ander zou uitgevoerd moeten worden door de VERON Internet Werkgroep. Uiteraard is het 

daarbij verstandig een aantal zaken te delegeren aan deskundige leden op diverse gebieden 
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Antwoord HB:  
 
Het HB staat positief tegenover deze ontwikkeling. De wijze van uitvoering wordt nader onderzocht door 

de PR commissie.  

 

 (hi) 
 
 

 VOORSTEL  6 : A-40 TWENTE 

De verenigingsraad verzoekt het hoofdbestuur beleid te ontwikkelen en dit af te stemmen met betrokken 

instanties om meer eenduidigheid in Nederland te krijgen voor de afgifte van een WABO vergunning voor 

het plaatsen van een antennemast. 

Motivering: 

Het aantal zendamateurs dat problemen ondervindt met het aanvragen van een WABO vergunning voor 

het plaatsen van een antennemast neemt hand over hand toe. Een zendamateur moet onderhand een 

jurist zijn om een vergunning te verkrijgen. Het beleid binnen de gemeentes in Nederland is per gemeente 

zeer verschillend en is steeds meer gebaseerd op angst voor storingen en niet gebaseerd op kennis m.b.t. 

de zendamateurs en de regelgeving hieromtrent. Bestaande- en nieuwe bestemmingsplannen worden 

steeds meer ten nadele van een zendamateur opgesteld. Hierdoor wordt het plaatsen van een antenne-

mast bijna onmogelijk gemaakt. Het kan niet ontkend worden dat de publiciteit over het plaatsen van 

GSM masten hierop van invloed is. De afdeling A-40 verzoekt dan ook het hoofdbestuur stappen te onder-

nemen om in overleg met de verantwoordelijke instanties te komen tot een meer eenduidig beleid waar-

binnen de belangen van de zendamateur niet geschaad worden. Ondanks het feit dat de VERON zendama-

teurs door publicaties en advisering de afgelopen tijd heeft ondersteund zal een eenduidig beleid binnen 

de gemeenten meer duidelijkheid geven aan de zendamateur m.b.t. de aanvraag voor een WABO vergun-

ning. 

Antwoord HB: 

WABO-vergunningen worden nu eenmaal verleend door gemeenten en de regelingen zijn ingewikkeld. 

Hoewel niet onbegrijpelijk dat die indruk bestaat, is er geen sprake van een ontwikkeling in de regelgeving 

die steeds meer ten nadele van radioamateurs is. Ook is niet gebleken dat publiciteit over GSM-masten 

een rol speelt, al zal dat incidenteel misschien voorkomen. De wet- en regelgeving bieden in principe de 

nodige mogelijkheden, zoals de regeling over vergunningvrije antenne-installaties en een ontheffingsbe-

voegdheid t.a.v. beperkingen in een bestemmingsplan. Bovendien kan, volgens de rechtspraak, art.10 

EVRM beperkende bepalingen in bestemmingsplannen opzij zetten. 

De bottleneck zijn echter de welstandseisen en bezwaren van omwonenden. 

Het is niet realistisch er van uit te gaan dat wij voor het wettelijk welstandsvrij maken van antennemasten 

en het buiten beschouwing laten van bewaren van omwonenden de handen op elkaar krijgen. 
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Volgens de rechtspraak moet het recht op vrijheid van meningsuiting worden afgewogen tegen de bezwa-

ren van omwonenden. Indien er zodanig zwaarwegende welstandsbezwaren zijn dat een antennemast 

onevenredig bezwarend voor omwonenden wordt geacht, mag het recht op vrijheid van meningsuiting 

worden beperkt op grond van het tweede lid van art.10 EVRM. Het is nooit anders geweest. 

Uiteraard zijn gemeenten daarvan doorgaans ook op de hoogte en dus is helaas niet uit te sluiten dat in de 

motivering van een weigeringsbesluit nogal eens naar de conclusie "onevenredig bezwarend" wordt toe 

geredeneerd. 

Een goede relatie/overleg met buren is van belang, hoewel niet altijd te realiseren. In een aantal gevallen 

moeten wij ook accepteren dat de amateur kansloos is. Daar zijn treffende voorbeelden van bekend die 

ook door ons in redelijkheid niet te verdedigen zijn. 

Indien amateurs ons op de hoogte stellen van uitspraken van rechtbanken, kunnen wij, indien daartoe 

aanleiding en kans van slagen bestaat, eventueel hoger beroep adviseren. 

 

 VOORSTEL  7 : A-03 AMERSFOORT 

 

De afdeling Amersfoort stelt voor dat (het hoofdbestuur van) de VERON zich maximaal gaat inzetten om te 

realiseren dat er in Nederland vrijwillige morse-examens georganiseerd worden en deze morse-examens 

geaccepteerd gaan worden door het Agentschap Telecom om de ‘morse-included’ aantekening te kunnen 

verkrijgen. Realisatie van hetgeen in dit voorstel gevraagd wordt, zorgt ervoor dat zendamateurs niet af-

hankelijk zijn van de omslachtige en kosteninefficiënte ‘België-route’. 

 

Motivering: 

Voor de duidelijkheid: dit voorstel gaat sec om het vereenvoudigen van een omslachtige route die er nu 

wordt gehanteerd om ‘morse-included’ op een amateurregistratie te krijgen. Het gaat dus niet over het 

‘herinvoeren’ van morse als exameneis o.i.d. 

 

Achtergrond 

- Het hebben van een aantekening ‘morse-included’ is in sommige Europese landen noodzakelijk om uit te 

mogen komen in CW (o.a. in Frankrijk) 

- Het Agentschap Telecom heeft verklaard (zie verslagen van het amateuroverleg) de ‘morse-included’ 

aantekening aan Nederlandse amateurs toe te kennen, als deze een document van het BIPT (de Belgische 

toezichthouder) overleggen waarin wordt verklaard dat de amateur succesvol heeft deelgenomen aan een 

vrijwillig afgelegd morse-examen. 

- Vrijwillige morse-examens worden georganiseerd door onze Belgische zusterverenigingen, o.a. de UBA 

en de VRA. 

- In Nederland worden geen officiële morse-examens meer afgenomen. 

Situatie: 

Nederlandse amateurs die graag de ‘morse-included’ aantekening op hun registratie willen hebben, kun-

nen dit op dit moment uitsluitend doen door middel van de België-route. Dit betekent een (vrijwillig) exa-

men afleggen bij één van de Belgische zendamateurverenigingen. Bij een succesvol afgelegd examen moet 
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de Nederlandse amateur een HAREC certificaat inleveren bij de Belgische vereniging. Deze vereniging 

meldt dan aan het BIPT dat de Nederlandse amateur aantoonbaar de morsevaardigheid bezit. Het BIPT 

bevestigt dit vervolgens met een schriftelijk document. Dit schriftelijk document kan aan het Nederlandse 

Agentschap Telecom (AT) worden gezonden, waarna het AT de aantekening ‘morse-included’ op de regi-

stratie aantekent. 

Ongewenste situatie 

Het is te zot voor woorden dat Nederlandse amateurs die ‘morse-included’ op hun registratie willen heb-

ben, zijn aangewezen op de route zoals die hiervoor is weergegeven. Zeker gegeven de situatie dat het AT 

bereid is om een aantekening ‘morse-included’ op een registratie te plaatsen. Feit is dat er nog steeds 

amateurs zijn die (vrijwillig) een morse-examen willen afleggen. Al dan niet om in het buitenland uit te 

kunnen komen in CW. De VERON zou als een van de participanten van de Stichting Radio Examens een 

actieve rol moeten aannemen om ook in Nederland vrijwillige morse-examens af te laten nemen en 

deze examens door het Agentschap Telecom te laten accepteren om de ‘morse-included’ aantekening te 

kunnen verkrijgen. Vanuit bovenstaande argumenten vraagt de afdeling Amersfoort aan de leden om het 

bestuur van de VERON opdracht te geven zich maximaal in te zetten en te pogen het voorgestelde te reali-

seren. 

 

Antwoord HB: 

Zoals U weet is dit onderwerp reeds uitvoerig met AT besproken. Omdat morse als exameneis in Neder-

land is afgeschaft, ontbreekt een wettelijke grondslag voor een morse-examen. Anders gezegd: het be-

hoort niet meer tot de taken van de overheid. Het feitelijk afnemen van een morse-examen door anderen 

en erkenning daarvan, maakt dit niet anders. Er bestaat immers geen morse-exameneis meer. Aangezien 

dit in België anders geregeld is, is AT ons met de België-route maximaal tegemoet gekomen. 

 


