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Marktsegment Radiozendamateurs   

   
  
Categorie vergunning 
Voor welke categorie vraagt u een nieuwe vergunning aan? 

 
� categorie N  

� categorie F  
 
Voor welke vergunning vraagt u een wijziging aan? 
 
• Dossiernummer .…………………… .…………………… .…………………… .……………… 

 
Afdeling Vergunningen 
Emmasingel 1 
Postbus 450 
9700 AL  Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschap-telecom.nl 
agentschaptelecom@at-ez.nl
 
 

1 Examengegevens 
Bent u geslaagd voor een Nederlands amateurradiozendexamen?
 

� Ja 
in de onderdelen 
 

� Radiotechniek en Voorschriften II  

• Examennummer …..…….………………………………...…

� Radiotechniek en Voorschriften I  

• Examennummer …..…….………………………………...…

� Opnemen en Seinen van morsetekens 

• Examennummer …..…….………………………………...…
 
Indien het examennummer niet bekend is, geef een indicatie 
wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd:  
• Jaartal ……………………… � Voorjaar � Najaar 

 
� Nee 

ik ben geslaagd voor een in het buitenland afgelegd amateur-
radiozendexamen in: 
 
� CEPT-land 1 • Land …………………………………..……………………..……….

� niet-CEPT-land 2 • Land …………………………………..………………………………

1 Graag bijvoegen het zogenoemd HAREC-certificaat (CEPT T/R 61-02). 
Informatie over CEPT-aanbevelingen  kunt  u via internet opvragen bij de 
European Radiocommunications Office (ERO) in Kopenhagen: www.ero.dk 

2 Graag bijvoegen het bewijsstuk van ‘geslaagd voor het examen’; een kopie 
van de buitenlandse vergunning is niet voldoende. 

 
2 Privacy 

 
 De landelijke verenigingen van radiozendamateurs (VERON en 

VRZA) geven regelmatig een roepletterlijst (het zogenaamde 
Callbook) uit. Dit heeft als voordeel dat het QSL bureau uw QSL-
kaarten eenvoudiger op de juiste plaats kan bezorgen.  
Als u het hokje aanvinkt geeft u toestemming voor een vermelding 
in de roepnamenlijst van de verenigingen. 
Agentschap Telecom geeft de volgende gegevens door:  

- categorie vergunning  
- roepletters  
- naam  
- adres  
- postcode en woonplaats 
 

Vinkt u niet aan, dan worden geen gegevens doorgegeven. 
 
� Ik geef toestemming voor vermelding in de roepnamenlijst van 

de verenigingen radiozendamateurs 
 
Handtekening 
 
 
…………………………………… 

3 Roepletters 
 
Stel zelf uw roepletters samen. 
Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende samenstellingen:  
1e keus  

2e keus  

3e keus  

 
Voor het samenstellen van roepletters is de volgende informatie 
van belang: 
 
Categorie 
vergunning Prefixen Suffix 

F 2) 
 
 

PA0 1) 

PA1 t/m PA5 + PA7 t/m PA9 
PB0 t/m PB5 + PB7 t/m PB9 
PC0 t/m PC5 + PC7 t/m PC9 
PE0 t/m PE5 + PE7 t/m PE9 
PF0 t/m PF5 + PF7 t/m PF9 
PG0 t/m PG5 + PG7 t/m PG9 
PH0 t/m PH5 + PH7 t/m PH9 

N PD0 t/m PD5 + PD7 t/m PD9 

 
Minimaal één en 
maximaal drie letters. 
 
De volgende 
combinaties worden  
niet uitgegeven: 
-  SOS 
-  de lettercombinaties
 QOA t/m QUZ 

 
1) PA0 is een gesloten groep. Houders met roepletters en een prefix ‘PA0’ 

komen in aanmerking voor wijziging van de suffix. Houders die voorheen 
roepletters met ‘PA0’ hadden, kunnen op aanvraag voor dezelfde roep-
letters of een andere suffix in de PA0 in aanmerking komen. Het volledige 
roepletterbeleid kunt u vinden op:  www.agentschap-telecom.nl 

2) Vergunninghouders van de categorie A of C kunnen voor het wijzigen van 
de roepletters gebruikmaken van de prefixseries van de F-vergunning, 
terwijl de categorie niet wijzigt. 

 
4 Vergunningsperiode 

Voor welke periode vraagt u de vergunning aan? 
 
� maximale periode van 5 jaar  

� korter dan 5 jaar, namelijk van …………………………………………………………

tot ………………………….…….…………………………

 

5 Bijzonderheden 
Eventuele bijzonderheden c.q. toelichting? 
 
……………………………….…………………………..……………….……………………………………..…

………………………….………………………………..……………….……………………………………..…

………………………….………………………………..……………….……………………………………..…

………………………….………………………………..……………….……………………………………..…

………………………….………………………………..……………….……………………………………..…

………………………….………………………………..……………….……………………………………..…

 


