Aanvraagformulier voor het bekomen van
gebruiksrechten voor netten
met gedeelde middelen

1. Aanvraag van een operatorstatuut
Voorafgaand aan een aanvraag voor het bekomen van gebruiksrechten voor netten met gedeelde middelen moet
eerst een kennisgeving van het aanbieden van openbaar toegankelijke elektronische communicatie-diensten of
openbare elektronische communicatienetwerken ingediend worden door middel van het formulier
"Kennisgeving.pdf". Het BIPT zal na ontvangst nagaan of aan de voorwaarden voor het bekomen van een
operatorstatuut voldaan wordt en u inlichten over het resultaat van het onderzoek Door deze kennisgeving bekomt
u het statuut van operator. Aan het statuut van operator zijn ook een aantal rechten en verplichtingen verbonden.
U vindt hierover alle nodige informatie op onze website : www.bipt.be/operatoren/basisinformatie
Heeft u reeds een operatornummer bekomen, zo ja vul dit nummer hiernaast in :

2. Duurtijd van de vergunning
De gebruiksrechten worden verleend voor een periode van tien jaar en kunnen na evaluatie op vraag van de
betrokkene telkens voor vijf jaar verlengd worden.

3. Vergunning op naam van een rechtspersoon
3.1 Handelsnaam :
3.2 Ondernemingsnummer :
3.3 BTW nr. :

(verplicht in te vullen)

BE

3.4 Wijziging :

4. Maatschappelijke zetel
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.

4.2 Postcode :

Bus :

Huisnr. :

4.1 Straat :

Land :

Plaats :

4.3 Telefoonnummer :

Algemeen emailadres :

5. Adres waarheen de vergunning wordt toegezonden
5.1 Contactpersoon :

Telefoonnummer :

5.2 Emailadres :

Afdeling :

Enkel in te vullen als adres verschillend is dan dat in punt 4
Huisnr.:

5.3 Straat :
5.4 Postcode :

Plaats :

Land :
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Bus :

6. Facturatieadres
6.1 Contactpersoon :

Telefoonnr.:

6.2 Email contactpersoon :

Afdeling :

6.3 Intern referentienummer. :
6.4

(vb. PO nummer)

Ja, ik wens een elektronische factuur te ontvangen op volgend emailadres :

Enkel in te vullen als adres verschillend is dan dat in punt 4
6.5

Straat :

6.6

Postcode :

Bus :

Huisnr.:
Land :

Plaats :

7. Wijzigingen
Dossiernummer :
Oude gegevens
Vennootschapsvorm
Handelsnaam

Adres maatschappelijke
zetel of domicilie

Verantwoordelijke netwerk
naam, adres, telefoon,
email ...

Facturatie : adres, contactpersoon, email

Wijziging emailadres
elektronische factuur

Wijziging samenstelling
netwerk : vermogen,
frequenties, uitbreiding
aantal toestellen ....
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Nieuwe gegevens

Aantal
vaste
stations (1)

TECHNISCHE PARAMETERS VAN VASTE STATIONS
Plaats opstelling (vb. gelijkvloers…)

Volledig adres

Hieronder vindt u enkele belangrijke richtlijnen bij het invullen van het formulier :
(1) : per lijn het aantal stations met dezelfde karakteristieken invullen.
(2) : de juiste coördinaten opgeven. Indien deze niet gekend zijn moet een kaart bijgevoegd worden.
(3) : vb. 4K00, 7K60, 11K0...
Indien niet alle stations op dit formulier kunnen weergegeven worden mag u een excell blad bijvoegen.
Noteer hieronder eventuele bijkomende inlichtingen in verband met uw radiocommunicatienetwerk :

Coördinaten (2)

Gewenste
frequentie of frequentieband

BandAnaloog (A)
of digitaal (D) breedte (3)

Kanaalafstand (4)

AntenneAntennetype
Vermogen
hoogte (in Omnidirect.
Andere (6)
(in Watt)
meter) (5) zonder winst

Opstelling
Indoor (I) of
Outdoor (O)

(4) : vb. 25KHz - 12,5 KHz - 6,25 KHz...
(5) : hoogte boven grondniveau.
(6) : indien een directieve antenne gewenst is moeten de karakteristieken ervan in een aparte bijlage vermeld worden.

8.

Verklaring en ondertekening

8.1

- Ik ben ervan op de hoogte dat bij het indienen van een aanvraag onvermijdelijk
dossierkosten aangerekend worden voor de studie 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.

8.2

Onvolledige of niet ondertekende aanvragen worden niet behandeld; het BIPT kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor de vertraging die hieruit voortvloeit.

8.3

Naam van de ondertekenaar :

8.4

Hoedanigheid van de ondertekenaar :

8.5

Datum :

8.6

Handtekening:

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

U kan 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 kan u het ingevulde formulier printen, ondertekenen
en met bijlagen per post opsturen of samen met de bijlagen inscannen en per email verzenden
naar radiovergunningen@bipt.be.
U kan uw aanvraag ook verzenden naar :
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Dienst Radiovergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 - bus 1
1030 BRUSSEL

Verzenden naar het BIPT
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