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Algemeen 
Conform artikel 5 van de 
Examenregeling frequentiegebruik wordt 
de vergoeding, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, niet terugbetaald indien een 
kandidaat zich terugtrekt dan wel niet op 
het examen verschijnt, tenzij bijzondere 
omstandigheden naar het oordeel van 
de voorzitter daartoe aanleiding geven. 
De bijzondere omstandigheden zijn 
hieronder weergegeven. 
 
Het verzoek tot terugbetaling dient 
schriftelijk te geschieden en uiterlijk 
binnen 21 dagen na de datum van het 
betreffende examen bij de voorzitter van 
de Examencommissie te zijn ingediend. 
Te laat binnengekomen verzoeken 
zullen niet in behandeling worden 
genomen. 

Situaties waarin de werkgever van de 
kandidaat de oorzaak is dat de 
kandidaat niet aan het examen kan 
deelnemen, zijn voor rekening van de 
kandidaat. 
 
Ziekte/ziekenhuisopname  
Uit een verklaring van een arts moet 
blijken dat de kandidaat op de dag van 
het examen wegens ziekte of zieken-
huisopname niet kon verschijnen. 
 
Bevalling 
Alleen van toepassing als de datum van 
de bevalling van de kandidaat of de 
partner van de kandidaat plaatsvindt 
ruim voor of na de uitgerekende datum 
van de bevalling, waardoor deelname 
aan het examen niet mogelijk was. 
 

Kon de bevalling omstreeks de 
betreffende examendatum worden 
voorzien dan zal terugbetaling van 
reeds betaalde vergoedingen niet 
plaatsvinden. Een en ander moet uit de 
verklaring van een arts blijken.  
 
Overlijden 
Alleen van toepassing bij overlijden van 
de kandidaat of van familieleden (1e of 
2e graad) van de kandidaat. 
Een rouwkaart of een overlijdens-
advertentie moet worden overgelegd. 
 
 
De voorzitter van de Examencommissie 
Amateurradiozendexamens, 
 
w.g.  Ing. J. Ter Horst 
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Terugbetaling examengelden  

 

Algemeen 
Conform artikel 5 van de 
Examenregeling frequentiegebruik wordt 
de vergoeding, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, niet terugbetaald indien een 
kandidaat zich terugtrekt dan wel niet op 
het examen verschijnt, tenzij bijzondere 
omstandigheden naar het oordeel van 
de voorzitter daartoe aanleiding geven. 
De bijzondere omstandigheden zijn 
hieronder weergegeven. 
 
Het verzoek tot terugbetaling dient 
schriftelijk te geschieden en uiterlijk 
binnen 21 dagen na de datum van het 
betreffende examen bij de voorzitter van 
de Examencommissie te zijn ingediend. 
Te laat binnengekomen verzoeken 
zullen niet in behandeling worden 
genomen. 
 

Situaties waarin de werkgever van de 
kandidaat de oorzaak is dat de 
kandidaat niet aan het examen kan 
deelnemen, zijn voor rekening van de 
kandidaat. 
 
Ziekte/ziekenhuisopname  
Uit een verklaring van een arts moet 
blijken dat de kandidaat op de dag van 
het examen wegens ziekte of zieken-
huisopname niet kon verschijnen. 
 
Bevalling 
Alleen van toepassing als de datum van 
de bevalling van de kandidaat of de 
partner van de kandidaat plaatsvindt 
ruim voor of na de uitgerekende datum 
van de bevalling, waardoor deelname 
aan het examen niet mogelijk was. 
 

Kon de bevalling omstreeks de 
betreffende examendatum worden 
voorzien dan zal terugbetaling van 
reeds betaalde vergoedingen niet 
plaatsvinden. Een en ander moet uit de 
verklaring van een arts blijken.  
 
Overlijden 
Alleen van toepassing bij overlijden van 
de kandidaat of van familieleden (1e of 
2e graad) van de kandidaat. 
Een rouwkaart of een overlijdens-
advertentie moet worden overgelegd. 
 
 
De voorzitter van de Examencommissie 
Amateurradiozendexamens, 
 
w.g.  Ing. J. Ter Horst 
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