
 

 

 
                                  
                 
                 
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
         Aanvraag toestemming 

Bijzondere roepletters 
 
Voor evenementen / radiowedstrijden radiozendamateurs 
 
 
Stuur uw aanvraag 
per e-mail met digitale ondertekening 
 
Of per post naar 
Agentschap Telecom 
Postbus 450, 9700 AL  Groningen 
 
Meer informatie 
Klantcontactcentrum: 050 587 74 44 
www.agentschaptelecom.nl 
 

         
         
         
         
 Over dit formulier 
• U kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen. 
• Gegevens worden niet automatisch aangevuld zoals bij een 

combinatie van postcode en huisnummer. 
• Verplichte velden kunt u herkennen aan de rode rand om het 

invulveld. 
• Na het plaatsen van de digitale handtekening krijgt u de 

mogelijkheid om het formulier te verzenden. 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                 
                 
                 
                 
                 
    1  Aanvraag bijzondere roepletters 

 
    
     > Registreren gebruik bijzondere roepletters kan nog eenvoudiger via de applicatie op onze website. 

                  
 1.1 Relatienummer  > Waarmee u bekend bent bij Agentschap Telecom. 
 
    
 1.2 Registratienummer  > Het registratienummer van uw registratie frequentiegebruik in het 

frequentiegebruikersregister radiozendamateur.  
                 
 1.3 Datum aanvang gebruik 

bijzondere roepletters 
 > De termijn waarbinnen een registratie voor een bijzondere identificatie kan worden 

gedaan is ten hoogste 6 maanden, doch uiterlijk 3 weken vóór de aanvangsdatum van 
gebruik. 

 

 
        
                 
 1.4 Datum einde gebruik 

bijzondere roepletters 
 > De toestemming kan voor een maximale periode van 28 dagen worden verleend. 

 
                 
                 
                 
    2  Gegevens aanvrager 
    
                 
 2.1 Naam registratiehouder  
 
 2.2 Telefoonnummer   
 
 2.3 E-mailadres  
 
                 
                 
                 
    3  Gegevens verantwoordelijke radiozendamateur 
    
     > Alleen invullen als het om een toestemming voor een vereniging of stichting gaat, en de verantwoordelijke 

radiozendamateur een ander is dan diegene die voor het verenigingsstation verantwoordelijk is.      
                 
 3.1 Naam  
 
 3.2 Registratienummer  > Het registratienummer van de registratie frequentiegebruik in het 

frequentiegebruikersregister radiozendamateur.  
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2 van 2  
 

    4      Gewenste radioroepnaam voor het evenement 
    
     > Lees ook het beleid m.b.t. radio-identificaties radiozendamateurs. 
                 
     Prefix   Suffix         
     Letters Cijfer(s)

 
          

         Bijzonderheden 
 

Inclusief de prefix-letters, zijn maximaal 12 posities beschikbaar. 
 

Prefix: Cijfer Zes, of een getal van twee cijfers. 
 

Suffix: De suffix mag uit maximaal 8 cijfers en/of letters bestaan. Het laatste 
teken moet altijd een letter zijn. 

 
In de suffix worden de combinaties CQD, SOS en QOA t/m QUZ niet 
toegewezen omdat deze in de radiowereld een specifieke betekenis hebben. 

 
 

 4.1   U bent houder 
categorie F, vereniging of 
stichting 

PA    
     
 PB    
         
     PC    
         
     PE    
         
     PF    
         
     PG    
         
     PH    
         
 

4.2   U bent houder categorie N 

PI     
    

         
 PD    
     
         
                 
                 
    5      Locatie en plaats evenement 
    
                 
 5.1   Locatie van het 

evenement 
 

 
 
 
 
  
                 
                 
    6  Ondertekening 
    
                 
  - Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen. 
  - Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
                 
 6.1 Naam ondertekenaar  
 
 6.2 Datum  
 
 6.3 Plaats  
 
                 
                 
 6.4 Handtekening  
 
      
     > U kunt dit formulier met een digitale handtekening ondertekenen en daarna direct verzenden. Het enige wat u 

daarvoor nodig heeft is een digitale ID. Meer informatie daarover vindt u op onze website. Uw digitale handtekening 
kunt u voortaan gebruiken om documenten te ondertekenen. 

 

     
     
     > Wilt u liever niet digitaal ondertekenen, dan kunt u het ingevulde formulier printen, ondertekenen en met bijlagen per 

post opsturen.      
                 
 

5.1   Plaats 
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