FAQ Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs
Met ingang van 1 april 2017 beoordeelt Agentschap Telecom vergunningaanvragen voor
relaisstations, bakens en hogere zendvermogens aan de hand van de Gedragslijn vergunningen
radiozendamateurs. Deze gedragslijn is in te zien via de website. In dit document vindt u het
antwoord op een aantal veel gestelde vragen over (1) relaisstations en bakens en (2) hogere
zendvermogens).

1. Relaisstations en bakens
Q: Wat kost een vergunning?
A: Actuele informatie over de kosten voor een vergunning vindt op onze website op de pagina
‘tarieven radiozendamateurs’.
Q: Hoe kan ik een vergunning aanvragen?
A: U vindt het aanvraagformulier op de formulierenpagina op onze website. Er wordt van u
verwacht dat u zelf vooronderzoek heeft gedaan naar de beschikbaarheid van de aangevraagde
zendfrequentie en de aangevraagde parameters. Het formulier is vanaf uiterlijk 1 april 2017
beschikbaar.
Q: Voor hoelang wordt een vergunning verleend?
A: De vergunning wordt verleend voor drie jaar, tenzij u om een kortere looptijd verzoekt.
Q: Ik heb al een vergunning voor onbemand frequentiegebruik. Verandert er iets voor mij?
A: Nee. Bestaande vergunningen worden door het inwerkingtreden van de gedragslijn niet
gewijzigd.
Q: Ik heb al een vergunning voor onbemand frequentiegebruik. Kan ik deze vergunning verlengen?
A: U kunt vanaf zes maanden voor afloop van uw vergunning een aanvraag indienen om uw
vergunning te verlengen. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gedragslijn. Een
vergunning wordt altijd verlengd met de bestaande technische parameters. De vergunning kan
alleen worden verlengd als de vergunde frequentieruimte nog in het hele gebied beschikbaar is, er
in de periode tussen 12 en 6 maanden geen andere aanvragen zijn gedaan die de ongewijzigde
verlenging in de weg staan en er geen wettelijke afwijzingsgronden van toepassing zijn.
Q: Hoe weet ik of er frequentieruimte vrij is voor een vergunning?
A: Agentschap Telecom verwacht van radiozendamateurs dat zij zelf vooronderzoek doen naar de
mogelijkheden voor een vergunning. Op de website is een overzicht te vinden van de uitgegeven
vergunningen en de technische parameters. Deze informatie kunt u gebruiken om te onderzoeken
of uw aanvraag haalbaar is. Agentschap Telecom beoordeelt de aangevraagde zendfrequentie met
de aangevraagde parameters.

2. Hogere zendvermogens
Q: Om wat voor vergunningen gaat het?
A: Onder bepaalde voorwaarden kan Agentschap Telecom vergunningen verlenen die een hoger
zendvermogen toestaan dan het maximale zendvermogen dat met een registratie is toegestaan.
Q: Wat kost een vergunning?
A: De verleningskosten kunnen verschillen per vergunning en zijn afhankelijk van de complexiteit
van de aanvraag. Er wordt een vergoeding per manuur in rekening gebracht. Als de behandelaar
verwacht dat de totale kosten voor de vergunning meer dan 400 euro zullen bedragen, dan wordt
de aanvrager hierover eerst geïnformeerd. De aanvrager heeft dan de keus om zijn aanvraag in te
trekken. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht.

Q: Hoe kan ik een vergunning aanvragen?
A: Via de formulierenpagina op de website is een aanvraagformulier beschikbaar. Het formulier is
vanaf uiterlijk 1 april 2017 beschikbaar.
Q: Hoe kan ik de veldsterkte berekenen?
A: Voor het berekenen van de veldsterkte kunt u het rekenprogramma gebruiken dat Agentschap
Telecom hiervoor heeft ontwikkeld. De meest recente versie van dit rekenprogramma is op
aanvraag (per mail/telefonisch) beschikbaar. Aan de uitkomsten via het gebruik van dit
rekenprogramma kunnen geen rechten worden ontleend: Het rekenprogramma is een
vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en houdt geen rekening met bijzondere
omstandigheden zoals reflectie, waardoor de daadwerkelijk opgewekte veldsterkte kan afwijken
van de uitkomsten van het rekenprogramma. De gebruiker moet zelf (kunnen) inschatten of het
rekenprogramma geschikt is voor zijn/haar situatie).
Q: Onder welke voorwaarden is een vergunning mogelijk?
A: Belangrijke voorwaarden zijn:
U heeft een registratie in de categorie F
Zenden met een hoger vermogen kan alleen worden toegestaan in de frequentiebanden
waar het gebruik door radiozendamateurs een primaire status heeft
Het maximaal toegestane zendvermogen wordt per situatie beoordeeld. De verhoging mag
maximaal 6dB bedragen ten opzichte van het onder de registratievoorwaarden
toegestane vermogen in de betreffende band
U kunt aantonen dat de veldsterkte de ICNIRP- en EMC-normen niet overschrijden op
plaatsen waar zich buiten uw invloedssfeer derden kunnen begeven, of waar derden
apparatuur (kunnen) gebruiken
Q: Voor hoelang wordt een vergunning verleend?
A: De vergunning wordt verleend voor drie jaren, tenzij de aanvrager om een kortere looptijd
verzoekt.
Q: Kan de vergunning worden verlengd?
A: De vergunning wordt niet verlengd. De vergunning kan op aanvraag wel opnieuw worden
verleend. Agentschap Telecom voert dan een nieuwe beoordeling uit.

