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Marifoon, SART, radar en radiozendamateurs najaar 2007 vergunningvrij

Het gebruik van een marifoon voor de pleziervaart, SART (Search And Rescue
Transponder), radar kan vergunningvrij. Dat staat in een wetsvoorstel van
staatssecretaris Van Gennip waarmee de Ministerraad heeft ingestemd (persbericht).
Ook radiozendamateurs hebben binnenkort geen vergunning meer nodig. Als ook de
Tweede Kamer haar goedkeuring verleent, kan Agentschap Telecom de
vergunningen vrijstellen.
De vrijstelling is in lijn met de weg die het agentschap heeft in geslagen om het
frequentiegebruik in Nederland te flexibiliseren. Voorbereidende werkzaamheden voor de
invoering zijn dan ook in volle gang. Het agentschap verwacht dat in het najaar van 2007
deze categorieën vergunningvrij zullen zijn. Hoe het agentschap de vergunningsvrijheid in
wil voeren staat hieronder per categorie beschreven. We geven in grote lijnen aan hoe we
dit willen gaan uitvoeren, aan de verdere details wordt nog gewerkt. Algemeen geldt dat de
huidige vergunningsvoorwaarden worden omgezet in algemene regels. Via deze website
zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Marifoongebruikers
De huidige vergunning voor het gebruik van een marifoon verdwijnt. In eerste instantie voor
de pleziervaart en daarna start het traject voor de beroepsvaart. Er worden nog wel eisen
aan de gebruikers gesteld. Een vorm van examinering zal dan ook blijven bestaan.
Een gebruiker moet zich straks eenmalig, bij voorkeur via het internet, aanmelden bij
Agentschap Telecom. De gegevens van de gebruiker worden dan opgenomen in een
register. In het register komt naast de verplichte gegevens zoals Burgers Service Nummer,
roepletters, MMSI nummer, ATIS code ook de mogelijkheid om vrijwillige gegevens aan te
vullen zoals gebruikte apparatuur en gsm-nummer.
Het agentschap hoopt met de vrijwillige gegevens de veiligheid en bereikbaarheid van
personen aan boord van schepen voor search and rescue doeleinden en andere
calamiteiten te verbeteren. De huidige vergunninghouders worden automatisch opgenomen
in het register en hoeven geen directe actie te ondernemen.
Search and Rescue Transponder (SART) en Radar
Een vergunning voor het gebruik van SART en radar wordt op dit moment altijd in
combinatie met marifoongebruik afgegeven. De vergunningsplicht voor deze categorieën
verdwijnt ook. Voor de gebruikersgegevens van deze categorieën geldt geen
meldingsplicht, de gebruiker kan deze gegevens op vrijwillige basis in het register zetten.
Ook hier worden bestaande gegevens automatisch omgezet.
Radiozendamateurs
De N- en F- vergunningen voor radiozendamateurs verdwijnen. Ook deze
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. Nieuwe gebruikers moeten nog steeds voldoen aan een aantal eisen. Een
vorm van examinering zal blijven bestaan.
In alle gevallen kan de aanmelder zijn gegevens naderhand ook via het internet aanvullen
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of wijzigen.
Als de invoering van het burgerservicenummer is doorgevoerd worden adreswijzigingen
automatisch doorgevoerd. In een later stadium zal dit ook gelden voor bedrijven.
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