Covid-19: Maatregelen om particuliere radiovergunningen op te schorten
Definitieve vergunningen
Het BIPT wenst de private vergunninghouders met een definitieve vergunning 1 te informeren over
de mogelijkheid tot opschorting van hun vergunning in de periode waarin er restrictieve maatregelen
van kracht zijn door de bevoegde overheid, en waarbij deze maatregelen effectief een impact hebben
op hun (economische) activiteiten. Deze opschorting kan worden toegestaan in volgende gevallen:
indien de vergunninghouder verplicht werd alle economische activiteiten te staken door de
maatregelen die werden opgelegd door de bevoegde overheid;
indien de vergunninghouder onrechtstreeks dusdanig werd getroffen door de beperkende
maatregelen opgelegd door de bevoegde overheid, waardoor de verderzetting van de
economische activiteiten niet langer mogelijk bleek.
In beide gevallen kan het BIPT beslissen, mits ontvangst van de nodige bewijsstukken vanwege de
aanvrager, over te gaan tot het retroactief toepassen van een creditering van het jaarlijks recht voor de
periode in kwestie.
Aanvragen tot opschorting kunnen worden overgemaakt aan de dienst radiovergunningen
(radiovergunningen@bipt.be) met de volgende stukken:
dossiernummer(s);
naam en handtekening verantwoordelijke;
alle nuttige bewijsstukken die aantonen dat de economische activiteiten werden stopgezet
en/of het netwerk in kwestie niet in gebruik was;
de exacte duur van de periode waarin het netwerk niet werd gebruikt.

Tijdelijke vergunningen
De houders of aanvragers van een tijdelijke vergunning 2 kunnen gebruik maken van de volgende
ondersteunende maatregelen:
op verzoek van de klant kan het jaarlijks recht worden gecrediteerd voor dossiers in
behandeling of afgewerkte dossiers waarvan de begindatum van de vergunning nog niet
plaatsvond. In voorkomend geval zal enkel de dossierkost worden aangerekend om de
studiekosten van het dossier te dekken;
op verzoek van de klant kan het jaarlijks recht worden gecrediteerd voor afgewerkte dossiers
waarvan de begindatum van de vergunning wel reeds plaatsvond, doch waarbij het evenement
last minute diende te worden geannuleerd omwille van de maatregelen door de bevoegde
overheid inzake covid-19. In voorkomend geval zal enkel de dossierkost worden aangerekend
om de studiekosten van het dossier te dekken;
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op verzoek van de klant kan het volledige dossier kosteloos worden geannuleerd voor dossiers
waarvan noch de administratieve noch de technische behandeling reeds werd opgestart;
op verzoek van de klant kan de vergunningsdatum kosteloos worden aangepast naar een
latere datum.
Meer info ?
Contacteer de dienst radiovergunningen van het BIPT
BIPT – Dienst Vergunningen
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
radiovergunningen@bipt.be
Tel.: +32 (0)2 226 88 15
Fax: +32 (0) 2 226 87 64
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