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Brussel, 03 februari 2016
Onderwerp: Ontwikkeling van een geïndividualiseerd portaal voor uw leden

Geachte Heer Voorzitter van de UBA,

Het BIPT stelt de radioamateurs voor om de facturen in elektronisch formaat te ontvangen: dat
werd u gemeld in een recente brief.
Indien uw leden hiervoor kiezen,
kunnen we hen in de loop van 2016
opnemen in het geïndividualiseerde
portaal
per
klant
waarin
verschillende gegevens die hen
betreffen aan hen ter beschikking
worden gesteld en aan de hand
waarvan ze diverse verzoeken tot
wijziging van de licentie zullen
kunnen doen.
Zo zullen wij hun e-mailadressen
hebben: we zullen hen op
persoonlijke wijze kunnen inlichten
over de informatie die hen
aanbelangt.

Deze inspanning kadert in onze wil om het radioamateurisme te bevorderen, net zoals het
nieuwe Koninklijk Besluit dat we voorbereiden en dat meer opties biedt voor de jonge
generatie.
We beschouwen de goede gezondheid van het radioamateurisme als een troef voor het land: het
vergroot de radiovaardigheden van onze jongeren.
Dat hebben we nodig als Europa en ons land het keerpunt van 5G en van het internet der
dingen, dat mobiel zal zijn (of niet !), niet willen missen.
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Meer dan 2200 van 5400 radioamateurs hebben hun keuze inzake de elektronische facturering
reeds gemaakt. Resten er nog 3200 om te overtuigen.
U moet ons helpen !!
Het is essentieel voor een instantie zoals de onze, die verantwoordelijk is voor
de regulering van de elektronische communicatie en het spectrum, om als
voorbeeld te dienen. Door het spel te spelen en ons te ondersteunen, helpt u
ons dus in onze opdracht.

Hoogachtend,

Charles Cuvelliez
Raadslid

Jack Hamande
Voorzitter van de Raad
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