
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.

Aanvraag vergunning frequentie-
gebruik radiozendamateurs 
Experiment met relaisstation / bakenstation

Lees vóór het invullen van het formulier de  
Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs

Stuur uw aanvraag 
per e-mail met digitale ondertekening 

Of per post naar 
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 
Postbus 450, 9700 AL  Groningen 

Meer informatie 
Klantcontactcentrum: 088 041 60 00
www.rdi.nl 

 
 
  

 

 

1  Vergunning aanvragen 
 > De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als de belanghebbende is geregistreerd in het frequentie-

gebruikersregister radiozendamateurs.      
 Naam 

 1.1 U vraagt de vergunning aan 
op naam van 

Een Vereniging / Stichting 

Uzelf 

 1.2 Relatienummer 

  1.3 Registratienummer 

>  Waarmee u bekend bent bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

> Het regis tratienummer van de registratie frequentiegebruik in het frequentie-gebruikersregister 
radiozendamateurs.

          1.4 Doel aanvraag Nieuwe vergunning Gewenste roepnaam: 

Verlengen vergunning Dossiernummer: 

>Omschrijf het doel van het experiment bij punt 3.

      
      2 Contactgegevens aanvrager 

2.1 Telefoonnummer 

 2.2 E-mailadres 
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> Prefix mogelijkheden: PI1/
PI2/PI3/PI6/PI8(=mailbox)

Wijzigen vergunning Dossiernummer: 



2 van 3 

      
 

APRS 

         

 4  Antenne-opstelplaats 
> Deze gegevens zijn nodig om nauwkeurig te kunnen plannen.
> Voor een Bovenregionaal relaisstation voegt u bijlagen toe voor de overige opstelplaatsen.

 4.1 Straat 

 4.2 Huisnummer / toevoeging Huisnummer Toevoeging 

 4.3 Postcode / Plaats Postcode Plaats 

 4.4 Coördinaten oosterlengte 

Graden > vul alleen het 2e cijfer in

Minuten 

Seconden > tot 1 cijfer nauwkeurig achter de komma

 4.5 Coördinaten noorderbreedte 

Graden > vul alleen het 2e cijfer in

Minuten 

Seconden > tot 1 cijfer nauwkeurig achter de komma

> Coördinaten volgens het WGS 84 coördinatenstelsel. Kunt u de coördinaten niet bepalen, stuur dan een plattegrond 
mee waarop de locatie duidelijk is aangegeven.

> Voor antenne-installaties is mogelijk een omgevingsvergunning vereist op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij de gemeente waar de antenne-installatie 
wordt geplaatst.

    

 

5  Specificaties 

 

> Vul altijd kolom 1 in. Overige kolommen invullen afhankelijk van het experiment.

 

1 2 3 4 

 

5.1 Toepassing 

5.2 Uitgangsfrequentie  MHz  MHz  MHz  MHz 

5.3 Antennehoogte (t.o.v. 
straatniveau) 

 meter  meter 

5.4 Uitgestraald vermogen 
(e.r.p.) 

 dBW  dBW  dBW  dBW 

5.5 Bandbreedte  kHz  kHz  kHz  kHz 
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3 Omschrijving experiment
     3.1 Omschrijving experiment 

 meter  meter 

 
 5.6 Klasse van uitzending 



3 van 3 

 5 6 7 8 

 5.7 Toepassing 

 5.8   Uitgangsfrequentie  MHz MHz  MHz  MHz 

 5.9   Antennehoogte (t.o.v. 
straatniveau) 

 meter  meter  meter  meter 

 5.10 Uitgestraald vermogen 
(e.r.p.) 

 dBW  dBW  dBW  dBW 

 5.11 Bandbreedte  kHz  kHz  kHz  kHz 

      

          

5.12 Klasse van uitzending 

 

           

6  Facturatie 
> U bent een vergoeding verschuldigd voor het verlenen van de vergunning. U vindt de tarieven op onze website.

>Voor verenigingen of stichtingen kan de factuur naar een ander adres dan het vestigingsadres worden gezonden.

 6.1 Factuuradres 

 6.2 Postcode en Plaats Postcode Plaats 

 6.3 Intern kenmerk 
>DRI kan een kenmerk op de factuur plaatsen. Hiervoor
zijn maximaal 30 posities beschikbaar.

 6.4 Betalingswijze      
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Automatische incasso; vul ook het S€PA formulier in > U vindt het formulier op onze website.

Acceptgiroformulier 

7  De volgende bijlagen zijn bijgevoegd 
> Bijlagen kunt u toevoegen zodra u digitaal heeft ondertekend en de e-mail toepassing is geopend.

 7.1 Bijlagen voor beoordeling 
van de aanvraag 

Schematische opbouw beoogd experiment (3) 

Ingeval Bovenregionaal station, gekoppelde opstelplaatsen, adres incl. coördinaten, antennehoogte, bandbreedte en e.r.p.

 

 

 7.2 Overige bijlagen Plattegrond antennelocatie(s); toelichting indien noodzakelijk (4)  

Machtiging vertegenwoordiging door derden > U vindt een voorbeeld machtiging op onze website.

8  Ondertekening 
> Aanvraag door een individuele radiozendamateur: ondertekenen door de persoon als bij punt 1.1 ingevuld.
> Aanvraag door een vereniging van radiozendamateurs: ondertekenen door een tekenbevoegd bestuurslid tenzij via

machtiging anders is bepaald.

- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

 8.1 Naam ondertekenaar 

8.2 Datum 

 8.3 Plaats 

8.4 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.

>Na ondertekening wordt automatisch een e-mail geopend met het formulier als bijlage. Gebeurt dit niet dan kunt u zelf 
het formulier versturen naar: pdf_aanvragen@rdi.nl.

> Wilt u lie ver niet dig itaal onder tekenen, d an kunt u  het ingevul de formuli er printen,  onderteken en en met  bijlagen p er
post opsturen.
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