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Op te sturen naar: BIPT. – Dienst Vergunningen 

Ellipse Building – C 
Koning Albert II-laan 35 

1030 Brussel 

 

 Deze aanvraag is ongeldig zonder het ondernemingsnummer.  

   

1. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 

Naam van de firma: ……………………………………………………………………. 

Naam + voornaam van de verantwoordelijke: Dhr./Mevr./Mej.
(
*

)
 ………………………………………… 

 (schrappen wat niet van toepassing is) 

Adres: ……………………………………………………………………………………….. 

Postcode: ……… Lokaliteit: ………………………………………… 

Telefoon: ……………………… Fax: ……………………… E-mail: ……………………… 

Ondernemingsnummer: ………………………………………  

vraagt een algemene vergunning aan voor het houden van alle zend- of ontvangtoestellen die voor 

handelsdoeleinden in eenzelfde werkplaats, opslagplaats of winkel opgeslagen zijn, 

op het volgende adres:  

2. FILIAAL (in te vullen indien het adres verschilt van de maatschappelijke zetel) 

Naam: ………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………..  

Postcode: ……… Plaats: ………………………………………… 

Telefoon: ……………………… Fax:  ……………………… E-mail: ……………………… 

Ondernemingsnummer: ……………………………………… 
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Ik neem kennis van de volgende bepalingen: 

- de algemene houdersvergunning geldt enkel voor toestellen die aan de van kracht zijnde 

wetgevingen voldoen (in overeenstemming met de R&TTE richtlijn), 

- de handelaar is verplicht maandelijks een aangifte van de verkoop, verhuring, inleengeving 

of schenking op te maken en die aan het BIPT te bezorgen. 

Een algemene houdersvergunning is vereist voor het verhandelen van apparatuur onderhevig aan een 

schriftelijke vergunning zoals bepaald in artikel 39 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 koninklijke besluit van18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de 

gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. 

Dit document is beschikbaar op de BIPT website via 
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=2226&lang=nl. 

Ik heb het voornemen de volgende types van (vergunningsplichtige) toestellen te verhandelen: 

 

 Zendontvangtoestellen voor radioamateurs 

 Mobiele of draagbare zenders voor professioneel gebruik 

 Personenzoeksystemen 

 Zenders voor lokale radio's 

 Industriële afstandsbediening en/of afstandsbediening voor telemetrie  

 Toestellen voor snelheidscontrole 

 Overige (te verduidelijken): ………………………………………………………………. 

 

Door het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik me akkoord tot het betalen van het jaarlijks recht 

voorzien in artikel 2 3° van het Bijlage 1 bij het koninlijk besluit van 18 december 2009 betreffende de 

private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. 

 

Datum, naam en handtekening van 

de in punt 1 vermelde 

verantwoordelijke 
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