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Samenstelling en verdeling identificaties
Radiozendamateurs

1. Inleiding en verantwoording
Aan Nederland is door de ITU de letterreeks PAAA t/m PIZZ toegewezen. Zowel voor maritieme
radiostations, stations aan boord van luchtvaartuigen als voor amateurradiostations worden
identificaties toegewezen uit deze reeks. Agentschap Telecom wijst de identificaties voor
radiozendamateurs toe volgens onderstaande uitgangspunten.
2. Samenstelling identificaties
De identificatie is samengesteld uit een prefix en een suffix:
•
De prefix bestaat uit twee letters, gevolgd door één cijfer, conform de tabel;
•
De suffix bestaat uit minimaal één en maximaal drie letters.1
Prefix
letters

Toegewezen voor
cijfers

PA, PB, PC, PE,
PF, PG, PH

0 t/m 5 en 7 t/m 9

Radiozendamateurs categorie F2

6 of een getal van twee,
drie of vier cijfers

PD

0 t/m 5 en 7 t/m 9

Bijzondere identificaties natuurlijke personen
categorie F en rechtspersonen
(verenigingen, stichtingen en
onderwijsinstellingen)
Radiozendamateurs categorie N

6 of een getal van twee,
drie of vier cijfers
PI

1 t/m 3, 6 en 8
4

Bijzondere identificaties natuurlijke personen
categorie N en rechtspersonen
(verenigingen, stichtingen en
onderwijsinstellingen)
Relaisstations

5

Verenigingen en stichtingen van
radiozendamateurs
Onderwijsinstellingen

7

Bakens

1

Sommige lettercombinaties worden niet uitgegeven omdat deze in de radiowereld een specifieke betekenis hebben. Dat geldt in ieder geval voor de
suffixen SOS en QOA t/m QUZ.
2

Op verzoek van VERON en VRZA wordt met ingang van 9 januari 2018 ook de prefix PA0 weer uitgegeven. In het verleden al eens uitgegeven
identificaties met prefix PA0 worden alleen opnieuw uitgegeven aan de zendamateur die aantoont dat de betreffende identificatie eerder aan
hem/haar heeft toebehoord. De reden hiervoor is dat deze PA0-identificaties een historische en/of emotionele betekenis kunnen hebben voor
radiozendamateurs en nabestaanden.

Een getal van twee, drie
of vier cijfers
9

Bijzondere identificaties rechtspersonen
(verenigingen, stichtingen en
onderwijsinstellingen)
Overig niet vrijgesteld gebruik
amateurbanden3

3. Toewijzen identificaties
•
De identificatie is uniek en wordt slechts aan één registratiehouder toegewezen.
•
Eenmaal uitgegeven identificaties blijven verbonden aan de registratiehouder, ook nadat de
registratie is geëindigd.
•
Deze wijze van toewijzen geldt vanaf 9 januari 2018.4
4. Wijzigen identificaties
De registratiehouder kan de toegewezen identificatie maximaal twee keer binnen een jaar
wijzigen.5 De registratiehouder kan de identificatie wijzigen naar:
•
een beschikbare identificatie, of;
•
een eerder aan hem/haar toegewezen identificatie, tenzij deze identificatie conform de vóór
9 januari 2018 geldende wijze van uitgifte was vrijgegeven en inmiddels aan een ander is
toegewezen.6
5. Bijzondere identificaties
Een bijzondere identificatie is een tijdelijke identificatie voor bijzondere aangelegenheden, zoals
evenementen waarbij sprake is van promotieactiviteiten die het zendamateurisme ten goede
komen en deelname aan georganiseerde radiowedstrijden. Radiozendamateurs en verenigingen en
stichtingen van radiozendamateurs met een registratie komen in aanmerking.
Prefix
Zie tabel onder 2.
Suffix
•
•
•

De suffix bestaat uit een combinatie van letters of cijfers. Het laatste teken is altijd een
letter;
De suffix bestaat maximaal uit 8 tekens;
De bijzondere identificatie (prefix + suffix) bestaat maximaal uit 12 tekens.

Procedure en voorschriften
•
De bijzondere identificatie wordt per evenement of radiowedstrijd aangevraagd;
•
De bijzondere identificatie wordt ten hoogste zes maanden en tenminste drie weken
voorafgaand aan het evenement of de radiowedstrijd geregistreerd;
o Vanaf 1 januari 2020 kan de bijzondere identificatie via het klantportaal op de
website van Agentschap Telecom tot één dag voorafgaand aan het evenement
worden geregistreerd;
o Bij schriftelijke aanvragen bedraagt de maximale behandeltermijn acht weken;
•
De bijzondere identificatie wordt toegekend voor de duur van het evenement, met een
maximale duur van 1 jaar;
•
Aan een registratiehouder wordt slechts één bijzondere identificatie toegewezen. Zodra de
periode voor een toegewezen bijzondere identificatie is verstreken, kan de
registratiehouder een nieuwe bijzondere identificatie registreren;
•
De bijzondere identificatie wordt uitgegeven voor gebruik binnen Nederland, met
uitzondering van de BES-eilanden;
•
De bijzondere identificatie mag niet tegelijk met de reguliere identificatie worden gebruikt.

3

Aan de stichting DARES zijn PI9D en PI9DA t/m PI9DZ toegewezen. De uitgifte en beheer van deze identificaties is de
verantwoordelijkheid van de stichting DARES.
4
Vóór 9 januari 2018 werden identificaties na het intrekken/vervallen van een registratie vrijgegeven. De vrijgegeven identificatie kon aan een andere
radiozendamateur worden toegewezen.
5

De wijziging van identificatie n.a.v. de overgang van categorie N naar F telt niet mee voor dit aantal.

6

Zie voetnoot 4.

