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Toelichting CEPT/HAREC 
 
Als u in Nederland bent geslaagd voor het examen Radiotechniek 
en voorschriften I kunt u bij Agentschap Telecom een HAREC-
certificaat aanvragen. Hiermee kunt u in een aantal CEPT-landen 
een amateurvergunning aanvragen zonder dat u in dat land 
opnieuw een amateurradiozendexamen hoeft af te leggen.  
 
CEPT is het vrijwillige samenwerkingsverband tussen Europese 
overheden op het gebied van post en telecommunicatie. De 
afspraken die in CEPT-verband worden gemaakt staan in 
”aanbevelingen” (recommendations).  
 
Voor HAREC geldt de aanbeveling T/R 61-02. Deze is in de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In 2004 is de 
exameneis ‘morsetelegrafie’ voor het gebruik van de 
hoogfrequentbanden vervallen. Daardoor is de aanbeveling 
herzien. Ieder CEPT-land moet zelf aangeven of het de herziene 
aanbeveling heeft ingevoerd. 
Op de website van de ERO (European Radiocommunications 
Office) kunt u zien welke landen dat hebben gedaan. Zie: 
www.ero.dk > deliverables > recommendations > zoek T/R 61-02 > 
kies ‘implementation’. 
 
 
 Aanvraagformulier 
 
U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier zenden aan : 
Agentschap Telecom 
Afdeling Vergunningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum (050) 587 74 44. 
 
Het tarief voor het HAREC-certificaat staat in de nieuwsbrief 
Tarieven. Zie: www.agentschap-telecom.nl > informatie > 
vergunningen > tarieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Gegevens aanvrager  
 
• Naam en voorletter(s) ...……………………..………………………………………………..... 
• Adres …………………………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...……….…………………..…… 
• Geboortedatum ……………….…….………..…………………...……….…………………..…… 
• Geboortegemeente…..……………………..…………………...…………….……………..…… 
• Telefoon ………..…..….……………….……..…………………...………….…………………....…… 
• Roepletters …...……...…………...………………………………..…………………………………. 
•  Soort examen behaald: 

�  Radiotechniek en voorschriften I; examennr. ………………….………….…

�  Morsetelegrafie (min. 5 w/m); examennr. ………………...…………….….…..

 

2 Bijzonderheden 
 
.…..………………….………………….…………….…………………………..………………………………

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

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

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

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

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

 

3 Ondertekening 
  
• Plaats …..………………..…….……………..…………….…………….…………………………..……

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

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

 
 
DOOR AGENTSCHAP TELECOM IN TE VULLEN 
 

•  Registratienummer ………..……..…….....…..…………….…………….……………………..

•  Examenresultaat akkoord …..……....…………….…………….…………………………..

•  Aantekening morsetelegrafie …………………………..……………………………..….
  


