Aanvraagformulier voor het bekomen van
een algemene of een individuele
houdersvergunning
1.

Houdersvergunning
Handelaar in radiocommunicatieapparatuur, constructeur, invoerder (algemene houdersvergunning)
Geen handelaar in radiocommunicatieapparatuur (individuele houdersvergunning)
Nieuwe aanvraag
Wijziging van een bestaande vergunning : dossiernummer :
Verhuis van een bestaande vergunning : dossiernummer :
Natuurlijk persoon

2.

Algemene inlichtingen

Rechtspersonen

Natuurlijke personen

Handelsnaam :

Naam :

Ondernemingsnummer :

Voornaam :

BTW nr :

Rijksregisternummer :

3.

BE

Maatschappelijke zetel - Domicilie
Enkel ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in het buitenland hebben dienen de onderstaande
adresgegevens in te vullen. Het telefoonnummer en algemeen emailadres moeten steeds ingevuld worden.

Postcode :

Land :

Plaats :

Algemeen emailadres :

Telefoonnummer :

4.

Bus :

Huisnr.:

Straat :

Adres waar de apparatuur wordt gehouden

Alleen invullen als dit anders is dan het adres onder punt 3. Indien de apparatuur op meerdere adressen gehouden wordt, dient per adres een
vergunning te worden aangevraagd.

Straat :
Postcode :

5.

Huisnr.:

Bus :

Plaats :

Facturatieadres
Contactpersoon :

Telefoonnr.:

Emailadres contactpersoon :

Afdeling :
(vb. PO nummer)

Intern referentienummer. :
Ja, ik wens een elektronische factuur te ontvangen op volgend emailadres :
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Alleen invullen als dit anders is dan het adres onder punt 3
Straat :
Postcode :

6.

Bus :

Huisnr.:
Land :

Plaats :

Verklaring en ondertekening

- Ik ben ervan op de hoogte dat bij het indienen van een aanvraag eenmalige dossierkosten aangerekend worden voor
de aanmaak van het dossier.
- Bij elke aanvraag tot wijziging van het dossier worden halve dossierkosten aangerekend.
- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen (indien gemachtigd : verklaring van de
vergunninghouder bijvoegen)
- Ik verklaar dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld.
Onvolledig ingevulde of niet ondertekende aanvraagformulieren zullen niet behandeld worden. Het BIPT
zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de eventuele vertraging die hieruit zou kunnen
voortvloeien.
Naam van de ondertekenaar :
Hoedanigheid van de ondertekenaar :
Datum :

Plaats :

Opgelet : Eenmaal het formulier digitaal
onder-tekend is kan u het niet meer
bewerken en bent u verplicht het op uw
harde schijf te bewaren. Het moet later
samen met de bijlagen aan het BIPT
overgemaakt worden.

Handtekening:

U kunt dit formulier met een digitale handtekening ondertekenen. Het enige wat u daarvoor nodig heeft is een digitale
ID. Wilt u liever niet digitaal ondertekenen, dan kunt u het ingevulde formulier printen, ondertelenen en met bijlagen
per post opsturen of samen met de bijlagen inscannen en per email verzenden naar ldg-ahv@bipt.be.

Verzenden naar het BIPT
Indien dit niet mogelijk is kan u het ook per post versturen naar :

Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie Dienst Radiovergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 BRUSSEL
Bepalingen voor de algemene houdersvergunningen (handelaars in radiocommunicatieapparatuur) De
algemene houdersvergunning geldt enkel voor toestellen die aan de van kracht zijnde wetgevingen voldoen en in
overeenstemming zijn met de Radio Equipment Directive 2014/53/EU
De handelaar is verplicht maandelijks een aangifte van verkoop, verhuring, inleengeving of schenking op te maken en die aan het
BIPT te bezorgen. (formulier op onze website)
Een algemene houdersvergunning is vereist voor het verhandelen van apparatuur onderhevig aan een schriftelijke vergunning
zoals bepaald in artikel 13/1-§1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. De apparatuur waarvoor
dergelijke schriftelijke vergunning niet nodig is wordt vermeld in de bijlage 2 van het koninklijk besluit van 18 december 2009
betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.
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