Aanvraag tot het bekomen van een
machtiging voor het gebruik van private
radiostations tijdens het jachtseizoen

1. Aanvraag vergunning(en)

Nieuwe vergunning
‐ Vergunningsperiode :

Definitief (volledig dienstjaar)

‐ U vraagt de vergunning
aan op naam van een :

Jachtvereniging

(dd‐mm‐jj)

tot

tijdelijk (elk jaar) : Van

Natuurlijk persoon

Wijziging van een bestaande vergunning
Bestaand dossiernummer :

2. Vergunning op naam van een jachtvereniging

Naam jachtvereniging :
Ondernemingsnummer :
Naam verantwoordelijke :
Rijksregisternummer verantwoordelijke :

3. Vergunning op naam van een natuurlijk persoon
Voorna(a)m(en) :
Familienaam :
Rijksregisternummer :

4. Adres briefwisseling
Straat :
Postcode :

Huisnr.:
Plaats :

Telefoonnummer :

Emailadres :

5. Facturatieadres
Alleen invullen als dit anders is dan het adres onder vraag 4
Straat :

Huisnr.:

Postcode :

Bus :

Plaats :

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

6. Samenstelling van het netwerk

draagbare toestellen

Merk en type :

mobiele toestellen

Merk en type :

tracking halsband voor hond

Merk en type :

Vermogen standaard max.
5 Watt 8 beschikbare
frequenties - Looptijd van
de vergunning : 10 jaar
Vermogen 2 Watt 1 beschikbare frequentie

7. Verklaring en ondertekening
Ik ben ervan op de hoogte dat een aanvraag waarbij een vergunning aangevraagd wordt voor meerdere
toestellen, inhoudt dat deze persoon of vereniging eigenaar is van deze toestellen en dat zijn aanwezigheid
vereist is tijdens de jachtpartij.
OPGELET : Bij de behandeling van uw dossier zal het BIPT een éénmalig dossierrecht van 161,44 €
(bedrag 2020) in rekening brengen als administratiekosten. De RSHCB rekent jaarlijks een bedrag
aan administratiekosten aan.
De vergunning wordt aangemaakt voor een periode van 10 jaar. U kan deze echter om op het even welk
moment opzeggen via eenvoudige email.
Naam van de ondertekenaar :
Datum :

Plaats :

Handtekening
Eenmaal de elektronische
handtekening geplaatst werd
kan het formulier niet meer
gewijzigd worden.
U kan dit formulier met een elektronische handtekening ondertekenen. Het enige wat u daarvoor nodig heeft is een digitale ID.

Verzenden naar het BIPT
Indien u de aanvraag niet kan voorzien van een digitale handtekening kan u deze ook afdrukken,
ondertekenen, inscannen en per email verzenden naar radiovergunningen@bipt.be
U kan de aanvraag eveneens per post verzenden naar :
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Dienst Radiovergunningen
Ellipsgebouw C
Koning Albert II‐laan 35
1030 BRUSSEL
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