
 

 

Aanvraagformulier tbv Kerkradio vergunning bij het Agentschap Telecom. 
 
Elke kerk moet zelf de benodigde vergunning bij het Agentschap Telecom (AT) in Groningen aanvragen. 
 
Vanaf de website van het AT zijn de formulieren rechtstreeks te download via het webadres: 
http://www.agentschap-telecom.nl/bedrijven en klik dan op Mobiele Communicatie en op Kerktelefonie. 
 
Voor het gemak zijn de formulieren hieronder aan deze pdf file toegevoegd.  
 
U dient het aanvraagformulier “Aanvraag/wijziging vergunning gebruik frequentieruimte” van twee 
pagina’s in te vullen en op te sturen.  Hieronder vindt U hiervoor een kleine toelichting. 
 
In te vullen: 
U wilt met dit formulier? ……een nieuwe vergunning aanvragen. 
Vraag 1: gegevens van de aanvrager: 

- Spreekt voor zich. 
Vraag 2: gegevens vast opgesteld radiozendapparaat: 

- a) bij coördinaten: voeg eventueel een extra kaart toe met duidelijk stratenplan en exacte locatie 
Het AT zal dan zelf de coördinaten hiervan bepalen.  

- b) Bij antennehoogte is het heel belangrijk dat u eerst onderzoekt hoe hoog u de antenne kunt 
plaatsen; hoe hoger hoe beter. Binnen in de punt van de toren heeft (indien mogelijk) de voorkeur. 
Bedenk wel dat de antenne een lange verticale staaf van 2,50 meter lengte is (ivm plaatsingsruimte). 

Vraag 3: Leverancier apparatuur:  
- Rivendel Electronics, Tichelkampweg 75, 7621GK  Borne,  I.A.G. Maatman en 074-2666676. 
- Levering: stel 3 weken na indienden aanvraag vergunning. Als de gegevens van de vergunning 

(frequentie en zendvermogen) bekend zijn kunnen wij de spullen afregelen en aan U verzenden. 
Vraag 4: Tijdens welke gelegenheden wordt de zender gebruikt? 

- Hier kunt u (gezien de voorwaarden) alleen maar antwoorden in de trend van: 
Directe uitzending openbare diensten in onze kerk, na afloop schakelt de zender uit. 

Vraag 5: Voor welke periode vraagt u de vergunning aan? 
- Maximale periode. 

Vraag 6, 7 en 8:  
- Spreken voor zich. 

  
De aanvraag dient (eventueel samen en de plattegrond met de exacte locatie) opgestuurd te worden naar: 
Agentschap Telecom 
Afdeling vergunningen 
Postbus 450 
9700 AL GRONINGEN. 
 
Succes met de aanvraag; voor vragen kunt U eventueel contact met me opnemen; het makkelijkst gaat dat 
via de mail: kerkradio@home.nl of anders via de telefoon (liefst ’s avonds na 6 uur: 074 2666676). 
Achter deze bladzijde vindt u de twee bladen van het aanvraagformulier. 
 
 
 

      Ivo Maatman,  1 februari 2010. 
                    Rivendel Electronics Borne. 



Aanvraag/wijziging vergunning 
gebruik frequentieruimte 

 � 
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Frequentieruimte Landmobiel Kerktelefonie   

   

  

  
Emmasingel 1 

Postbus 450 

9700 AL Groningen 

T (050) 587 74 44 

F (050) 587 74 00 

www.agentschap-telecom.nl 

agentschaptelecom@at-ez.nl 

 

 

  U wilt met dit formulier? 

� nieuwe vergunning aanvragen 

� gegevens wijzigen van dossiernr. ……………………..……………………….…………. 

� intrekken vergunning onder dossiernr. ………………………………………….…..…. 

 De vergunning intrekken per ……………………………………………………………… 1) 

 
Relatienummer indien u al bekend bent bij Agentschap Telecom 
 

……………………………………………………………………..………

  
 1) Vul ook vraag 1 in. U kunt het formulier dan ondertekenen en verzenden. 

 
1 Gegevens van de aanvrager 

• Naam organisatie 

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

• Vestigingsadres ………………….…………..…………………...…………………………..…… 

• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 

• Land …………………………..……………………..…………………...…………………………..…… 

 

 
 
• Correspondentieadres .………………..…………………...…………………..………...…… 

• Contactpersoon/afdeling ….…..………..…………………...……….…………………..…… 

• Postbus ……………….…….……………………..…………………...…………………………..…… 

• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 

• Land …………………………..……………………..…………………...…………………………..…… 
 

• Telefoon ………..…..….……………….……..…………………...…………………………..…...…… 

• Faxnummer …..………..….………………..…………………...………………………………..…… 

• E-mailadres …………….…..….…..……..…………………...………………………...………..……  
 

• Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? 

� ja, onder nummer . ……………………………..……………………….……………..…. 

met rechtsvorm ………………………………………………….………………..………… 

� nee, anders n.l. …………………………………………………………………….……..… 
 

 
 
 
 
 

2 Gegevens vast opgesteld radiozendapparaat  
a Locatie gegevens 

• Adres …………..……………..……………………..…………………...…………………………..…… 

• Postcode/plaats ……....….………………………………………………………………………... 
 
• Coördinaten 2)  graden 

 
minuten 

 
seconden 

Oosterlengte 0       ,  

 
graden 

 
minuten 

 
seconden 

Noorderbreedte 5       ,  

 2) Coördinaten in seconden nauwkeurig volgens WGS 84 coördinatenstelsel. 
Kunt u de coördinaten niet bepalen, stuur dan een plattegrond mee waarop 
de locatie duidelijk is aangegeven. 

  
b Antennegegevens 

• Antennehoogte …………..………..…....…………………...…..……………..……….. meter 
 

 
3 Leverancier apparatuur 

• Naam …………..……………..……………………..…………………...…………………………..…… 

• Adres …………..……………..……………………..…………………...…………………………..…… 

• Postcode/plaats …………..……………..…...…………………...…………………………..…… 

• Contactpersoon …….……..……………..…...…………………...…………………………..…… 
• Telefoonnummer …………..……………..…....………………...…………………………..…… 
• Datum levering apparatuur …………..……………..……………………..…………..…… 
 

 
4 Tijdens welke gelegenheden wordt de zender 

gebruikt? 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



Aantal bladen  : 2 van 2  
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5 Voor welke periode vraagt u de vergunning aan? 

� maximale periode van 5 jaar 

� korter dan 5 jaar, namelijk van …………………………………………….…………… 

tot ………………………….…….………….……………… 

 
6 Facturatie 

 Voor de (jaarlijkse) vergoeding (retributie) voor het 
frequentiegebruik ontvangt u een factuur met acceptgiroformulier. 
Voor uw facturatieproces kunt u een intern ordernummer opgeven. 

 • Intern ordernummer. …………………………………………………..……….…………………. 
   
 Factuuradres 

 Wijkt het factuuradres af van uw vestigings- of correspondentie-
adres, vul dan de gegevens hieronder in. 

 • Factuuradres ……………………….…………..…………………...…………………………..…… 

 • Contactpersoon/afdeling ….…..………..…………………...…………………………..…… 

 • Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 

 • Land …………………………..……………………..…………………...…………………………..…… 
   
 Machtiging automatische afschrijving 

 Wilt u betalen per automatische afschrijving, dan kunt u 
onderstaande verklaring invullen en ondertekenen. 

 Door ondertekening verleent u, tot wederopzegging, machtiging 
aan Agentschap Telecom van het ministerie van Economische 
Zaken om jaarlijks de verschuldigde vergoeding voor de 
vergunning af te schrijven. 
U kunt bezwaar maken tegen een afgeschreven bedrag door dit 
binnen 30 dagen na datum van afschrijving aan de bank te melden. 

 
• Nederlands bankrekeningnr. …….…………..…….………………………………..…… 
 
 
• Handtekening …………………………..………………….………………………….…………… 
 
 

7 Overige opmerkingen 

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

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

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

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

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

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Ondertekening 

 Ondergetekende verklaart dat de gegevens naar waarheid zijn 
ingevuld. 

• Naam …..……………………………………..…………….…………….…………………………..…… 

• Functie …..…………………………………..…………….…………….…………………………..…… 

• Telefoonnummer (overdag) …..…………………………………..……………..…..…… 

• Plaats en datum ….………………………………….…………….…………………………..…… 
 
 
• Handtekening ……………………….………………..…….………………………….……..……… 

 
 
Algemene informatie 
 
Onder “Kerktelefonie”wordt verstaan: draadloze geluidsdistributie van 
kerkdiensten en soortgelijke bijeenkomsten van religieuze aard t.b.v. de 
locale ontvangst door aangeslotenen bij een kerkgenootschap of 
genootschap op geestelijke grondslag. 
De toe te wijzen frequentieruimte mag alleen worden gebruikt voor directe 
uitzending van kerktelefonie. De zender mag slechts ingeschakeld zijn voor 
de duur van de kerkdienst of soortgelijke bijeenkomst van religieuze aard. 
Uitzendingen als bedoeld in de Mediawet, zoals bijvoorbeeld 
omroepprogramma’s, muziekprogramma’s, berichten van derden en reclame 
zijn niet toegestaan. 
Voor elke kerktelefoniezender dient een aparte vergunning te worden 
aangevraagd. Agentschap Telecom bepaalt voor elke zender een frequentie. 
In de grensgebieden met Duitsland en België kan een frequentie nader 
afgestemd moeten worden met de administratie van dat land. Hierdoor kan 
de definitieve toewijzing van de frequentie meer tijd nemen. 
 
Tarieven: Voor het gebruik van frequentieruimte is een vergoeding 
verschuldigd. De vergoedingen die Agentschap Telecom voor de uitvoering 
van zijn taken in rekening brengt zijn vastgelegd in de “Regeling 
vergoedingen Agentschap Telecom”. Voor informatie over de tarieven kijkt u 
op www.agentschap-telecom.nl. 
Zie ook de bijgevoegde informatie voor uw financiële afdeling. 
 
Overdracht vergunning: Het is in principe mogelijk om een vergunning voor 
gebruik van frequentieruimte over te dragen aan een andere gebruiker. Het 
overdragen van een vergunning heeft als voordeel dat de toekomstige 
vergunninghouder dezelfde rechten kan krijgen als de huidige houder.  
Procedure: Een vergunning overdragen kan met het ‘formulier intrekken of 
overdragen van een vergunning’. Zodra het ondertekende formulier bij 
Agentschap Telecom binnen is, wordt de huidige houder een 
overdrachtsverklaring toegestuurd. Deze verklaring moet zowel door de 
huidige houder als door de toekomstige houder worden getekend. 
Agentschap Telecom stuurt hierna een bevestiging van de overdracht, 
waarbij de nieuwe vergunninghouder ook vergunningsbescheiden op naam 
ontvangt. 
 
Vertegenwoordiging door derden: Vindt de behandeling van uw belangen 
plaats via een andere rechtspersoon, geef hiervoor dan een machtiging af 
in een aparte bijlage bij de aanvraag/wijziging van de vergunning. De 
vergunninghouder blijft zelf aansprakelijk voor de (financiële) afhandeling 
van de aan de vergunning verbonden verplichtingen. 
 
Wet Samenhangende Besluiten Algemene wet bestuursrecht 
Als er sprake is van vaste opstelpunten kan het volgende voor u van 
toepassing zijn. 
In het geval de antenne niet op een reeds bestaande antennemast wordt 
geplaatst kan het besluit bouwvergunningvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken voor u van toepassing zijn. Volgens 
dit besluit heeft u nodig: 
• een lichte bouwvergunning voor antenne-installaties van 5 tot 40 meter 

hoogte 
• een reguliere bouwvergunning voor de antenne-installaties hoger dan 

40 meter 
Op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (lvb) dat hoort bij de 
wet Milieubeheer is een milieuvergunning vereist voor zenders met een 
opgenomen vermogen van meer dan 4 kW. 
 
Beide vergunningen kunt u aanvragen bij de gemeente waar de antenne-
installatie geplaatst wordt. 



Financiële bijsluiter
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Belangrijke informatie voor uw financiële afdeling
Emmasingel 1

Postbus 450

9700 AL Groningen

T (050) 587 74 44

F (050) 587 74 00

www.agentschap-telecom.nl

agentschaptelecom@at-ez.nl

Algemene voorwaarden
Agentschap Telecom is
onderdeel van het Ministerie
van Economische Zaken en
verleent onder andere
vergunningen voor gebruik
van frequentieruimte.
Algemene voorwaarden van
bedrijven en instellingen
worden door Agentschap
Telecom met betrekking tot
vergunningen niet
geaccepteerd. De
vergunninghouder kan zich bij
facturering hier achteraf nooit
op beroepen.

Betalingsgegevens
Factuuradres:
Ministerie van Economische
Zaken/Agentschap Telecom,
Postbus 450, 9700 AL
Groningen

Bankrekening 19.23.23.792

IBAN-nr.
NL65 RABO
0192 3237 92

SWIFT/BIC-nr. RABONL2U

BTW
Agentschap Telecom
vermeldt geen BTW-nummer
op facturen. Zij is als
overheidsorgaan voor de
werkzaamheden die in
rekening worden gebracht
niet BTW-plichtig.

Vermelding ordernummer
Agentschap Telecom kan uw
ordernummer of een andere
nadere aanduiding op de

factuur plaatsen. Het verzoek
moet dan wel vóór het
ontstaan van de factuur
schriftelijk bij het agentschap
zijn aangegeven. Achteraf is
het niet meer mogelijk om
deze gegevens op
aangemaakte facturen te
vermelden. Het opnemen van
nadere factuurgegevens heeft
zijn beperkingen en
Agentschap Telecom behoudt
zich het recht voor om een
verzoek niet of gedeeltelijk te
honoreren.

Jaarlijkse vergoeding
Het agentschap houdt
toezicht op de naleving van
de voorwaarden verbonden
aan de vergunningen voor
frequentiegebruik. Jaarlijks
wordt voor dit toezicht een
vergoeding bij de
vergunninghouder in rekening
gebracht. Het tarief dat in
rekening wordt gebracht is
volgens de Regeling
Vergoedingen Agentschap
Telecom.

Wijzigingen
Ondanks dat de
vergunninghouder elke
wijziging vooraf dient aan te
geven, wordt in oktober van
elk jaar een vooraankondiging
op de factuur van het
komende jaar gestuurd.
Hiermee kan men voor het
eind van elk kalenderjaar
wijzigingen op de vergunning
doorgeven. Deze wijzigingen
kunnen zowel van invloed zijn

op de hoogte van de jaarnota
als op de inhoudelijke tekst,
zoals bijvoorbeeld een andere
naam. Als wijzigingen tijdig
schriftelijk worden
doorgegeven, dus vóór de
opmaak van de jaarlijkse
factuur, dan kan aan de
meeste verzoeken van de
vergunninghouder worden
voldaan. Het in rekening
gebrachte bedrag zal dan
moeten worden betaald.
Wijzigingen die daarna
worden doorgegeven hebben
geen invloed meer op de
factuur.

Leverancier
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat
Agentschap Telecom geen
leverancier is en dat een
vergunning gezien kan
worden als een doorlopend
contract voor bepaalde tijd
(looptijd meestal 5 jaar) met
een overheidsorganisatie.
Voor een vergunning wordt
jaarlijks een factuur
verzonden; een vergunning
kan ook worden beëindigd.
Het agentschap adviseert u
om uw relatiebestand te
actualiseren door Agentschap
Telecom niet in een bestand
van leveranciers op te nemen.
Hierdoor voorkomt u dat er
onnodig brieven worden
verstuurd die eigenlijk
bestemd zijn voor echte
leveranciers van goederen en
diensten.




