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Uw kenmerk
Bijlagen

Geachte radiozendamateur.
In maart 2010 heeft u van Agentschap Telecom een brief ontvangen waarin u bent verzocht uw
antenne-installatie(s) te registreren in het Antenneregister. Dit verzoek is herhaald in november
2010, waarbij is aangegeven dat u voor de registratie gebruik kunt maken van de daarvoor
ontwikkelde GIS-applicatie. Helaas heeft Agentschap Telecom tot op heden geen gegevens van u
ontvangen.
Als radiozendamateur bent u wettelijk verplicht uw antenne-installatie(s) te registreren in het
Antenneregister. Daarom ben ik genoodzaakt over te gaan tot vordering.

Vordering antennegegevens
U dient de gegevens met betrekking tot uw antenne-installatie binnen 14 dagen na dagtekening
van deze brief aan te leveren. De bevoegdheid tot het vorderen van deze gegevens ontleen ik
aan artikel 18.7, eerste lid, van de Telecommu-nicatiewet (Tw). Indien u niet voldoet aan de
vordering, riskeert u een boete en een last onder dwangsom.

Consequenties niet aanleveren antennegegevens
Bij het niet voldoen aan de vordering, bent u in overtreding op grond van artikel 18.7, vijfde lid,
van de Tw. In dit geval ben ik bevoegd op basis van artikel 15.4, eerste lid, van de Tw u een
bestuurlijke boete op te leggen. Daarnaast ben ik bevoegd u een last onder dwangsom op te
leggen op basis van artikel 15.2, eerste lid, van de Tw juncto artikel 5:32, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht.
Let op: ook als u geen antenne-installatie(s) heeft, raad ik u aan dit te registreren.
Hiermee voorkomt u toekomstige berichtgeving met betrekking tot dit onderwerp.

Registreren antennegegevens
U kunt uw antenne-installatie(s) registreren met behulp van de GIS-applicatie in het
gebruikersregister op de website van Agentschap Telecom. Het gebruikersregister vindt u op de
volgende manier:
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Locatie gebruikersregister
Ga naar www.agentschaptelecom.nl. Onder het kopje direct naar rechts boven op
de homepagina vindt u de link registreren radiozendamateurs. Klik op deze link. U
ons kenmerk komt nu op de pagina Registreren radiozendamateurs. Rechts
onder op deze pagina ziet u een blauwe button met daarop open
uebruikersreciister. Klik op die button om naar het gebruikersregister te gaan.

Handleiding registreren coördinaten
In de Handleiding registreren coördinaten staat precies beschreven
hoe u met de GIS-applicatie de coördinaten van uw antenneinstallatie(s) bepaalt. De handleiding vindt u onder het kopje
downloads in de rechter kolom op de pagina Registreren
radiozendamateurs.

Inloggen
U logt in het gebruikersregister in met uw DigiD. Op de pagina
Registreren radiozendamateurs vindt u hier meer informatie
over. Ook vindt u daar meer informatie over hoe te handelen
als u niet beschikt over DigiD.

Geen antenne-installatie?
Heeft u geen antenne-installatie? Dan raad ik u aan dit aan te
geven in het gebruikersregister. Dit doet u door bij de vraag Heeft u
antenneopstellingen? de optie nee aan te klikken.

Wijziging locatie antenne-installatie
Verplaatst u uw antenne-installatie(s), of heeft u geen antenneinstallatie(s) meer, dan dient u dit binnen 30 dagen na datum van de
wijziging door te geven via het gebruikersregister.
Vragen?
Heeft u geen internet of heeft u vragen? Neem dan contact op met
Agentschap Telecom via 050 - 587 74 44.
Mocht u inmiddels uw gegevens hebben geregistreerd, dan kunt u
deze brief als niet verzonden beschouwen.
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