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1 Gegevens aanvrager 
 
• Naam ..……………….…………..…………………………………………….…………………..……... 
• Adres …………………………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………....…………………………..…… 
• Telefoon ……..……………...……………………..…………………...…………………………..…… 
• Roepletters .……………………………………..…………………...…………………………...…… 
 
• Omschrijving van het doel waarvoor de bijzondere roepletters 

zullen worden gebruikt  (eventueel op een aparte bijlage)  
.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……
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.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……
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.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……

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

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

 
2 Opstellingsplaats tijdens activiteiten 

 
• Adres …………………………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Plaats ………………………....……………………..…………………...…………………………..…… 
• Telefoon ……..……………...……………………..…………………...…………………………..…… 
 

3 Verantwoordelijke radiozendamateur 
 
• Naam ..……………………..……………………………………………………………..………..……... 
• Roepletters .……………………………………..…………………...…………………………...…… 
 
 

4 Bijzondere roepletters 
 
• Periode gebruik ……………………………..…………….……….……………………………..…

(maximaal 16 dagen) 

• Gewenste roepletters .………………………………………...…………………………...…… 
 

5 Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens naar 
waarheid zijn ingevuld en verzoekt toestemming te verlenen voor 
het gebruik van bijzondere roepletters. 
 
• Plaats .………………………..…………………………….…………….…………………………..……

• Datum .………………...……..…………………………….…………….…………………………..……

• Functie …..…………………………………..…………….…………….…………………………..……

Handtekening 
 
 
……….………………………….…………… 

 
 
 
Uittreksel Roepletterbeleid: 
 
Bijzondere roepletters kunnen worden aangevraagd ten behoeve 
van het gebruik bij evenementen waarbij sprake is van promotie 
activiteiten die het zendamateurisme ten goede komen en bij 
deelname aan georganiseerde radiowedstrijden. 
Bijzondere roepletters kunnen worden toegewezen aan houders 
van een vergunning met de categorie A, C, F of N en aan houders 
van een vergunning in de categorie verenigingsstations. 
 
De voorschriften en beperkingen behorende bij de categorie 
vergunning van de aanvrager zijn van kracht. Wanneer door een 
groep wordt deelgenomen aan een evenement of een 
georganiseerde radiowedstrijd, is het toegestaan dat leden van de 
groep gebruik maken van de toegewezen bijzondere roepletters. 
Zij krijgen hiermee echter niet meer bevoegdheden dan die 
verbonden zijn aan hun eigen categorie vergunning. In geval het 
een verenigingsstation betreft, gelden eveneens de voorschriften 
en beperkingen verbonden aan deze stations. 
 
Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst. De termijn 
waarbinnen een aanvraag voor bijzondere roepletters kan worden 
gedaan is ten hoogste 6 maanden en ten minste 3 weken vóór de 
datum van het evenement. 
Bijzondere roepletters kunnen per activiteit worden aangevraagd 
voor een periode van maximaal 16 dagen. Indien een 
georganiseerde radiowedstrijd bestaat uit meerdere onderdelen 
die tezamen tot één klassering leiden, kunnen bijzondere 
roepletters voor maximaal één jaar worden gereserveerd. 
 
Voor de toestemming is per periode van 16 dagen een 
vergoeding verschuldigd; zie Regeling vergoedingen. 
 
De aanvraag richten aan: Agentschap Telecom, afdeling 
Vergunningen, Postbus 450, 9700 AL Groningen, 
o.v.v. aanvraag bijzondere roepletters. 


