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DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL 

 

MEDEDELING 

Betreft:  Oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als lokale radio-
omroeporganisatie 

 

1. SITUERING 
 

Op 3 februari 2017 werd het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over de radio-

omroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

hierna mediadecreet, gepubliceerd. Dit decreet bevat het herziene kader inzake radio-omroep en 

televisie, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de Conceptnota ‘Naar een duurzaam en 

toekomstgericht radiolandschap’ (VR 2016 1305 DOC.0476-1). 

 

In uitvoering van het decretale kader werden twee uitvoeringsbesluiten opgemaakt.  

- Enerzijds het besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over 

de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten 

over radio-omroep (hierna procedurebesluit), definitief goedgekeurd op de Vlaamse Regering 

van 21 april 2017 (VR 2017 2104 DOC.0365-1BIS).  

- Anderzijds het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere 

landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende 

de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter 

beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-

omroepen (hierna frequentieplan), eveneens definitief goedgekeurd op de Vlaamse Regering 

van 21 april 2017 (VR 2017 2104 DOC.0366-1BIS).  

 

Conform artikel 6 en artikel 16 van het procedurebesluit maakte de Minister via een oproep in het 

Belgisch Staatsblad op 16 mei 2017 bekend voor welke frequentiepakketten een aanvraag tot 

erkenning als netwerkradio-omroeporganisatie en lokale radio-omroeporganisatie kan worden 

ingediend, met vermelding van eventuele bijkomende nuttige informatie.  

 

Op 14 juli 2017 nam de Vlaamse regering via mededeling kennis van 35 erkenningen van lokale 

radio-omroeporganisaties. Op 15 september 2017 werd kennis genomen van de erkenning van 4 

netwerkradio-omroeporganisaties. Tot slot nam  de Vlaamse Regering op 1 december 2017 akte van 

de erkenning van 68 lokale-radio-omroeporganisaties voor de overige nog niet erkende 
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frequentiepakketten, de niet erkenning van 6 frequentiepakketten inzake lokale radio-

omroeporganisaties alsook de aanwijzing van vzw Vlaams-Brusselse Media als lokale radio-

omroeporganisatie voor het tweetalig taalgebied Brussel-Hoofdstad. 

 

 

In uitvoering van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging 

van diverse besluiten over radio-omroepen, worden via deze oproep de frequentiepakketten 

bekendgemaakt waarvoor kandidaat lokale radio-omroeporganisaties een dossier tot erkenning 

kunnen indienen. Het betreft de frequentiepakketten waarvoor in de erkenningsronde van 2017 geen 

kandidaten waren, waarvoor via de mededelingen aan de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 & 1 

december 2017 geen erkenning kon toegekend worden of waarvoor na de erkenningsronde van 2017 

afstand is gedaan van de erkenning door de lokale radio-omroeporganisatie.  

In het kader van deze oproep worden de technische gegevens ter beschikking gesteld die gepaard 

gaan met de frequenties uit de diverse frequentiepakketten. Op basis van deze gegevens kunnen 

de kandidaat-radio-omroeporganisaties hun technisch dossier voor erkenning opstellen. 

 

 

Brussel,  

 

 

Sven Gatz 

 

 

 

 

 

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 

 

 

 

Bijlagen: de oproep zoals te publiceren in het Belgisch Staatsblad  




