Uitzenden vanuit het buitenland
Informatie voor radiozendamateurs

Neemt u als u naar het buitenland gaat uw zendapparatuur mee? Bijvoorbeeld tijdens uw
vakantie? Dan is het verstandig om vooraf uit te zoeken wat er wel en niet mag in het land van uw
bestemming. Het naleven van de regels in het buitenland is uw eigen verantwoordelijkheid.
Bereid u dus goed voor!
Uitzenden bij kortdurend verblijf in CEPT-landen
Er zijn een aantal internationale regelingen voor zendamateurs, de zogenaamde CEPT-regelingen:
TR61-01, TR61-02 en ECC Rec 05/06. Heeft het land waar u heen gaat de voor u geldende regeling geïmplementeerd?
Dan mag u vaak gebruik maken van uw zendapparatuur zonder dat u een afzonderlijke vergunning van het betreffende
land nodig heeft. Wanneer u de in de regeling aangegeven prefix van dat land voor uw eigen roepletters zet, kunt u
gebruik maken van de frequenties die ter plaatse zijn vrij gegeven voor radiozendamateurs. De deelnemende landen
kunt u vinden op de CEPT-website www.cept.org. Wel kunnen er andere frequenties, vermogens en zendmodes zijn
toegestaan dan in Nederland. Deze gegevens en de voorwaarden voor uitzending in het betreffende land kunt u vinden
op de website van de nationale autoriteit van dat land.
Binnen de CEPT-regelingen zijn er drie verschillende situaties mogelijk die hieronder nader worden toegelicht:
1. U heeft een full-license met CW (morsevaardigheid)
2. U heeft een full-license zonder CW
3. U heeft een Novice–registratie

1. U heeft een full-license met CW
TR61-01 is van toepassing. Deze registratie is altijd voldoende voor full-gebruiksmogelijkheden in het te bezoeken land.
De voorwaarden van de full-license van het te bezoeken land zijn van toepassing. U kunt de in Nederland gebruikte
frequenties, modes en vermogens echter niet zonder meer benutten. Ter plaatse kunnen namelijk andere
mogelijkheden geboden worden dan in Nederland.

2. U heeft een full-license zonder CW
TR61-01 is van toepassing. Er zijn nog steeds landen die morse-vaardigheid eisen als onderdeel van de ‘full’
mogelijkheden. Op de website van de betreffende autoriteit vindt u wat uw gebruiksmogelijkheden zijn als er eisen
worden gesteld aan de morsevaardigheden voor een full-license.

3. U heeft een Novice-registratie
ECC Rec 05/06 is van toepassing. Het frequentiegebruik van de Novice-registratie is niet geharmoniseerd. Daardoor
kunnen uw mogelijkheden om uit te zenden sterk uiteenlopen in de diverse CEPT-landen. U zult eerst moeten
uitzoeken of het land dat u bezoekt überhaupt Novice zendamateurs uit Nederland toestaat om hun zendapparatuur te
gebruiken. Dit vindt u op de CEPT-website bij de implementatie van ECC REC 05/06. Het toegestane frequentiegebruik
verschilt per land. Bezoek om te kijken wat mogelijk is de website van uw gastland of raadpleeg uw vereniging om vast
te stellen wat uw mogelijkheden zijn.
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De CEPT-regelingen gelden bij een aaneengesloten verblijf van maximaal 60 dagen. Wanneer het gaat om een langere
periode dan moet u een (tijdelijke) vergunning aanvragen in het land dat u gaat bezoeken. Dit kan op basis van TR61-02
voor F-registratiehouders. Voor N-registratiehouders is er hiervoor geen formele regeling.

Uitzenden bij kortdurend verblijf in landen zonder CEPT-regeling
Als het land dat u bezoekt geen gebruik maakt van de CEPT-regeling, kunt u in de meeste gevallen een tijdelijke
vergunning aanvragen indien u een F-registratie hebt. De voorwaarden voor de aanvraag en het uiteindelijk gebruik van
de frequentieruimte kunnen per land verschillen. Voor een aanvraag is meestal een internationaal bewijs vereist van
uw registratie in Nederland. Voor F-geregistreerden is dit HAREC.
Voor N-geregistreerden is het meestal niet mogelijk een tijdelijke vergunning te krijgen. Hiervoor bestaat een separate
verklaring. Dit bewijs kunt u opvragen via de website van Agentschap Telecom.

Gebruik en controle
Is gebruik van uw zendapparatuur toegestaan, dan is dit op basis van de gebruiksmogelijkheden van het te bezoeken
land. Dit geldt voor zowel CEPT als niet-CEPT landen. Dat kan betekenen dat in Nederland gebruik van de 40m band is
toegestaan, maar in het gastland niet. Daar kan bijv. gebruik van de 80m band zijn toegestaan. In dat geval mag u
uitzenden via de 80m band, maar niet op de 40m band. Ook kan het toegestane vermogen in het gastland verschillen
van het toegestane vermogen in Nederland. Wanneer in Nederland maximaal 25 Watt is toegestaan en in Duitsland 10
Watt, moet u zich dus houden aan het Duitse maximum van 10 Watt.
Zonder vergunning is gebruik van amateurfrequenties in geen enkel land toegestaan.
U kunt tijdens uw verblijf gecontroleerd worden door lokale instanties. U moet dan de meertalige brief die u bij uw
registratie hebt gekregen kunnen tonen. Deze brief voldoet aan de eisen uit TR61-01 of ECC Rec 05/06 en wordt gezien
als vergunning. Het registratie pasje voldoet niet en is alleen in Nederland geldig.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen via de website van de autoriteit van het land waar u heen gaat. De Nederlandse
verenigingen voor radiozendamateurs, zoals VERON en VRZA kunnen u ook vaak verder helpen. Uitgebreidere
informatie over de CEPT-regeling vindt u op de website www.cept.org.
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