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DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL 
 

 
 

 
 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 
 

 

Betreft: Erkenning lokale radio-omroeporganisaties 
 
 
Bij decreet van 23 december 2016 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 
27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en in uitvoering van artikel 6 en 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 (hierna procedurebesluit), werd op 13 februari 2018 via een publicatie in het 
Staatsblad een tweede oproep gelanceerd door de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 
Brussel om kandidaturen in te dienen als kandidaat lokale radio-omroeporganisatie. Na de eerste 
ronde, gelanceerd op 16 mei 2017, kon namelijk niet voor alle frequentiepakketten voor lokale radio 
een erkenning toegekend worden. 
 
Kandidaat radio-omroepen konden tot 14 maart 2018 hun kandidatuur indienen voor het 
verwerven van een frequentiepakket zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 
april 2017 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 en het besluit van de Vlaamse Regering 
van 5 mei 2017 houdende de indeling van de frequentiepakketten voor de netwerkradio -
omroeporganisaties per type netwerkradio-omroeporganisatie.  
 
Na deze oproep werden 48 aanvragen ontvangen via de digitale frontoffice van het Departement 
Cultuur, Jeugd en Media. Voor de 21 frequentiepakketten voor lokale radio-omroeporganisaties 
werden op 30 maart 2018 39 aanvragen ontvankelijk verklaard. Conform het uitvoeringsbesluit 
werd naar alle kandidaten op 28 maart 2018  een aangetekende brief verstuurd met daarbij de lijst 
van alle kandidaturen die ontvankelijk werden bevonden. Voor 19 frequentiepakketten werden er 
één of meerdere aanvragen ontvankelijk verklaard. Voor 2 pakketten werden geen aanvragen 
ontvangen. 
 
Er werden op 30 maart 2018 (VR 2018 3003 MED.0127/1) reeds 7 lokale radio-omroeporganisaties 
erkend op basis van het feit dat zij enige aanvrager waren voor een bepaald frequentiepakket en 
dat zij daarnaast geen andere aanvragen hadden ingediend. De erkenningen die in deze fase 
toegekend worden zijn gericht op de erkenning als kandidaat lokale radio-omroeporganisatie voor 
de overige nog niet erkende 12 frequentiepakketten.  
 
 
 

VR 2018 1506 MED.0235/1
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Bij individuele ministeriële besluiten worden de volgende 12 erkenningen toegekend: 
 

Frequentiepakket 12 - Antwerpen 105.4 FM 

Radio Expres, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 14 - Antwerpen 107.0 FM 

107FM, gcv 

Frequentiepakket 35 - Bornem 107.6 FM / Willebroek 104.9 FM 

Radio Klein-Brabant, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 43 - Brugge 106.0 FM 

Belfort Media, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 45 - Brugge 107.3 FM 

Belfort Media, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 51 - Deinze 105.1 FM / Gavere 107.9 FM / Nazareth 107.5 FM 

DIGITAAL, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 57 - Diksmuide 107.3 FM / Kortemark 106.6 FM 

LRI (Lokale Radio Impakt), Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 62 - Evergem 106.9 FM / Waarschoot 105.6 FM 

TRL (New TRL), Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 84 - Herentals 107.7 FM / Herenthout 107.4 FM 

Radio Liefkenshoek, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 92 - Kampenhout 107.0 FM / Keerbergen 105.2 FM 

V.R.A. (Vrij Radio Aarschot), Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 106 - Lier 106.4 FM / Nijlen 105.3 FM 

Radio Pallieter, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 113 - Oostkamp 104.9 FM 

LRI (Lokale Radio Impakt), Vereniging zonder winstoogmerk 

 
 

De Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, 
 
 
 
 
 
 
 

Sven Gatz 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Erkenningsbesluiten voor lokale radio-omroeporganisaties 




