
Vorige week is er een vergadering van het Europees Comité voor 

communicatie (ECC)  bijgewoond in Vilnius (Litouwen). De ECC-Besluit (11) 

03, waarin het vrije gebruik van CB en de toepassing van de standaard 

EN300433 beveelt (AM-FM 4W en 12W pep SSB) is herzien.  

(Link naar document: http://www.ecbf.eu/Docs/ECCDEC1103.PDF)  

De ECBF nam deel aan die vergadering (Op de foto, de heer Oscar 

Espallargas, voorzitter van de ECBF en de heer Martijn Verhoef, lid van 

ECBF in Nederland) opzegging van de niet-toepassing van de beschikking 

(11) 03 in diverse landen lid van de CEPT (CEPT). 

 Het meest verrassende was dat sommige deelnemers ons gewaarschuwd 

hebben  "off the record", dat het aftellen is begonnen tot het  verdwijnen 

de CB 27 MHz in minder dan 10 jaar.  

De eerste stap is om het record van de gebruikers te verwijderen.  

Een reeks van groepen hebben verschillende overheden gedwongen om te 

stoppen te registreren, om licenties en vergunningen af te geven . Diverse 

fabrikanten en importeurs, hebben onder invloed van deze groepen en 

met het geloof van het verhogen van hun omzet deze maatregelen 

ondersteund.  

Als gevolg daarvan, is er voor CB weinig of geen bescherming tegen 

administraties tegen interferentie van andere diensten van de industriële 

wetenschappelijke en medische wereld, nu de administraties niets weten 

van het aantal gebruikers, weten we niet wat er zal gebeuren in de 

toekomst? Als de gebruiker niet langer beschermd is  betekent dat meer 

QRM in de 27 MHz band.  

De volgende stap zal in vijf jaar bekend worden gemaakt of eerder (om de 

vijf jaar worden beslissingen herzien door ECC). Zij zal beginnen om 

andere toepassingen van de 27 MHz-band voor te stellen (is al gebeurt), 

en omdat er geen gebruikers zijn en omdat het een ICM band is, kunnen 

ze gemakkelijk verklaren dat dit een vrije frequentie is voor elke vorm van 

gebruik. In de volgende herziening van de ECC-Besluit (11) 03, en er niet 

aangetoond kan worden dat er wereld wijd heel veel Cb gebruikers zijn zal 

de  CB band eenvoudig worden geannuleerd en verdwijnen. 

 Hoe kunnen we voorkomen dat het? Men heeft ons gesuggereerd dat 

alleen de cijfers van het onderzoek naar gebruikers Cb band dit proces kan 
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stoppen; aantal gebruikers, het aantal CB zendontvangers dat word 

verkocht en geproduceerd, het aantal accessoires, enz. We moeten deze 

cijfers aan de CEPT verstrekken om het bestaan van een echte markt te 

rechtvaardigen.  

De administraties op deze band is niet na te gaan , alleen de verenigingen 

en Fabrikanten  kunnen dit soort informatie  verstrekken. We moeten 

deze cijfers verstrekken aan de CEPT.  

De andere gebruikers behoren tot de particuliere sector, die details zijn 

vertrouwelijk en moeilijk te krijgen. We moeten proberen om dit soort 

informatie te blijven geven om het voortbestaan van de CB band die in 

onze ogen toch de grootste visvijver is en blijft wat ons betreft voor het 

behoud van het Radio Amateurisme in het algemeen.  

De ECBF heeft veel werk te doen 


