Aanvraagformulier voor het bekomen van een
machtiging voor het gebruik van
private radiocommunicatiestations
gebruikt voor proeven of tests

Belgisch Instituut voor
postdiensten en telecommunicatie

1. Aanvraag van een vergunning

Vergunningsperiode :

van

zie belangrijke opmerking op de

tot

(dd/mm/jj) laatste bladzijde in verband met de
gewijzigde dossierkosten sinds
01/01/2019.

2. Vergunning op naam van een rechtspersoon
Handelsnaam :
Ondernemingsnummer :

(verplicht

BTW nr. :

in te vullen)

BE

Wijziging :

3. 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.

Postcode :

Bus :

Huisnr. :

Straat :
Plaats :

Telefoonnummer :

Land :
Algemeen emailadres :

4. Adres waarheen de vergunning wordt toegezonden
Contactpersoon :

Telefoonnummer :

Emailadres :

Afdeling :

Enkel invullen indien het adres verschillend is van dat vermeld in punt 3

Huisnr.:

Straat :
Postcode :

Plaats :

Land :
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Bus :

5. Facturatieadres
5.1 Contactpersoon :

Telefoonnr.:

5.2 Email contactpersoon :

Afdeling :

5.3 Intern referentienummer. :
5.4

(vb. PO nummer)

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

Enkel invullen indien het adres verschillend is van dat vermeld in punt 3
5.5

Straat :

5.6

Postcode :

Bus :

Huisnr.:
Land :

Plaats :

6. 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

TECHNISCHE PARAMETERS VAN BASISSTATIONS, RELAISSTATIONS OF TRANSPORTABELE STATIONS
Aantal
stations
(1)

Aard station
Basis

Relais

Transportabel

Plaats opstelling
(vb. gelijkvloers…)

Volledig adres

Coördinaten (2)

Merk en type van het
radiostation

Hieronder vindt u enkele belangrijke richtlijnen bij het invullen van het formulier :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

:
:
:
:
:
:

per lijn het aantal stations met dezelfde karakteristieken invullen.
de juiste coördinaten opgeven. Indien deze niet gekend zijn moet een kaart bijgevoegd worden.
vb. 4K00, 7K60, 11K0...
vb. 25KHz - 12,5 KHz - 6,25 KHz...
hoogte boven grondniveau.
indien een directieve antenne gewenst is moeten de karakteristieken ervan in een aparte bijlage vermeld worden.

Gewenste
frequentie of
frequentieband

Simplex (S) of Analoog (A) of
Duplex (D)
digitaal (D)

Bandbreedte
(3)

Kanaalafstand
(4)

Vermogen
(in Watt)

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

Noteer hieronder eventuele bijkomende inlichtingen in verband met uw radiocommunicatienetwerk :

Opstelling
Indoor (I) of
Outdoor (O)

TECHNISCHE PARAMETERS VAN DRAAGBARE EN MOBIELE STATIONS
Aantal
Draagbaar
stations station (X)
(1)

Mobiel
Naam centrum plaats van gebruik
station (X)

Volledig adres centrum plaats van gebruik

Hieronder vindt u enkele belangrijke richtlijnen bij het invullen van het formulier :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

:
:
:
:
:
:
:
:

per lijn het aantal stations met dezelfde karakteristieken invullen
de juiste coördinaten opgeven. Indien deze niet gekend zijn moet een kaart bijgevoegd worden.
type voertuig : vb. vrachtwagen, carrier ...
aantal km invullen.
vb. 4K00, 7K60, 11K0 ...
vb. 25KHz - 12,5 KHz - 6,25 KHz
hoogte boven grondniveau.
hoogte boven grondniveau.

Coördinaten (2)

Merk en type (draagb.
station) of type voertuig
(mobiel station (3)

Actieradius Actieradius Gewenste frequentie
< 1 km (X) > 1 km (4) of frequentieband

Analoog (A)
of digitaal (D)

Bandbreedte
(5)

Kanaalafstand
(6)

V
ermogen (in Antennehoogte
mobiel station
Watt)
(7)

Noteer hieronder eventuele bijkomende inlichtingen in verband met uw radiocommunicatienetwerk :

Max. hoogte
gebruik draagb.
station (8)

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN AUDIOVERBINDINGEN
Aantal
verbindingen
(1)

Volledig adres centrum plaats van gebruik

Coördinaten (2)

Merk en type van het toestel

Hieronder vindt u enkele belangrijke richtlijnen bij het invullen van het formulier :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

:
:
:
:
:
:

per lijn het aantal stations met dezelfde karakteristieken invullen.
de juiste coördinaten opgeven. Indien deze niet gekend zijn moet een kaart bijgevoegd worden.
vb. 50K0- 180K...
vb. 25KHz - 12,5 KHz - 6,25 KHz...
hoogte boven grondniveau.
indien een directieve antenne gewenst is moeten de karakteristieken ervan in een aparte bijlage vermeld worden.

Actieradius
< 1 km (X)

Actieradius
> 1 km (3)

Gewenste frequentie
of frequentieband

Analoog (A) of
digitaal (D)

Bandbreedte (4)

Kanaalafstand (5) Vermogen (in Watt) Antennehoogte (6)

Noteer hieronder eventuele bijkomende inlichtingen in verband met uw radiocommunicatienetwerk :

Opstelling :
Indoor (I) of
Outdoor (O)

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN VIDEOVERBINDINGEN
Aantal
verbindingen
(1)

Volledig adres centrum plaats van gebruik

Coördinaten (2)

Merk en type van het toestel

Hieronder vindt u enkele belangrijke richtlijnen bij het invullen van het formulier :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

:
:
:
:
:
:

per lijn het aantal stations met dezelfde karakteristieken invullen.
de juiste coördinaten opgeven. Indien deze niet gekend zijn moet een kaart bijgevoegd worden.
vb. 8M00 - 20M0...
vb. 25KHz - 12,5 KHz - 6,25 KHz...
hoogte boven grondniveau.
indien een directieve antenne gewenst is moeten de karakteristieken ervan in een aparte bijlage vermeld worden.

Actieradius
< 1 km (X)

Actieradius
> 1 km (3)

Gewenste frequentie
of frequentieband

Analoog (A) of
digitaal (D)

Bandbreedte (4)

Kanaalafstand (5) Vermogen(in Watt)

Antennehoogte (6)

Noteer hieronder eventuele bijkomende inlichtingen in verband met uw radiocommunicatienetwerk :

Opstelling : Indoor
(I) of Outdoor (O)

Overzicht van het netwerk (enkel zendapparatuur invullen))
1

Samenstelling

Aantal basisstations :
Aantal relaisstations :
Aantal transportabele stations :
Aantal draagbare stations :
Aantal mobiele stations :

2

Aard van de communicatie

Personenoproepsysteem
Commmunicatie via spraak
Datacommunicatie
Telecommando of telemetrie
Audioverbindingen
Videoverbindingen
Andere (verduidelijken aub) :

3

Gebruikszone

Nationaal
Regionaal (verduidelijken aub) :
Provinciaal (verduidelijken aub) :
Gemeentelijk (verduidelijken aub) :
Lokaal gebruik (te verduidelijken in de bijlagen)
Luchtvaart (te verduidelijken aub) : Designated operational coverage DOC
Range in NM (Nautical
Miles) Hoogte in feet

4

Bijlagen : (technische fiches, kaarten, documentatie ...)

5

Doel en noodzakelijkheid van het radionetwerk en een omschrijving ervan (indien nodig een afzonderlijke nota bijvoegen) :

Aantal :

Voor het netwerk wordt een kaart gevraagd met daarop de exacte opstellingsplaats van de relais- en basisstations of de
regio van het gebruik van de mobiele- en draagbare stations. De kaart moet een zodanige resolutie hebben dat de locatie
van elk relais- of basisstation tot op 20 m kan bepaald worden.

7.

Verklaring en ondertekening

7.1

- 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.

7.2

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

7.3

Naam van de ondertekenaar :

7.4

Hoedanigheid van de ondertekenaar :

7.5

Datum :

7.6

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
BELANGRIJKE INFORMATIE
Indien een aanvraag minder dan twintig werkdagen voor de gewenste datum van indienststelling wordt
ingediend, wordt het dossierrecht verdubbeld. Indien een aanvraag, minder dan vijf werkdagen voor de
datum van indienststelling ingediend wordt, wordt het dossierrecht vervijfvoudigd.
In geval van tijdelijke vergunningen worden de termijnen vastgelegd op respectievelijk vijf en twee
werkdagen
De datum die in aanmerking wordt genomen is die van het poststempel in geval van een aanvraag per
brief-wisseling of de datum van ontvangst door het Instituut bij een aanvraag per fax of e-mail.

Verzenden naar het BIPT
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