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DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 

Betreft: Erkenning lokale radio-omroeporganisaties 

Op basis van het 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 
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), lanceerde ik op 13 
februari 2018 via een publicatie in het Belgisch Staatsblad een oproep om kandidaturen in te 
dienen voor de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie. Deze ronde werd georganiseerd voor 
de frequentiepakketten voor lokale radio-omroeporganisaties waarvoor in de ronde van 2017 geen 
erkenning werd toegekend (VR2018 0902 MED.0043). 

Kandidaat radio-omroepen konden tot 14 maart 2018 hun kandidatuur indienen voor het 
verwerven van frequentiepakketten die tijdens de erkenningsronde van 2017 niet werden 
toegekend.  

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontving 48 aanvragen tot kandidaatstelling, gespreid 
over 19 van de 21 beschikbare frequentiepakketten.  

Van deze aanvragen heb ik 39 aanvragen als ontvankelijk beoordeeld (VR 2018 3003 MED.0127/1). 
Dit betekent dus dat 9 aanvragen als onontvankelijk werden bestempeld. Eén van die negen 
aanvragen (Radio Avelgem) was onontvankelijk omdat de radio in kwestie niet het noodzakelijke 
inschrijvingsgeld betaald had tot kandidaatstelling.  

De acht andere onontvankelijke kandidaatstellingen werden genomen om redenen eigen aan de 
dossiers zelf met volgende motivering, nl.  

“overwegende dat de ingediende aanvragen tot erkenning van radio xxx niet voldoen aan de 
voorwaarde vermeld in de artikelen 17 en 20, 1° 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-omroep, dat het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media  geen geldig bewijs tot machtiging van de persoon die de 
dossiers heeft ingediend namens de aanvragende rechtspersoon heeft ontvangen, uit de 
ingediende statutenwijziging van 30/31 oktober 2017, blijkt dat de heer xxx die de dossiers heeft 
ingediend niet langer deel uitmaakt van de raad van bestuur van de vzw, uit de dossiers blijkt 
evenmin dat de betreffende persoon gemachtigd werd door de raad van bestuur van de vzw om 
de dossiers in te dienen namens de vzw. 

VR 2018 0709 MED.0345/1
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Voor deze dossiers kon vastgesteld worden dat er in de KIOSK-applicatie tijdens de periode waarbij 
het dossier kon worden ingediend, er gebruik gemaakt geweest is van toegang tot de 
bovenvermelde dossiers door personen die over een login beschikten maar die niet gemachtigd 
waren om daartoe toegang te hebben, gezien zij geen deel uitmaakten van die rechtspersoon, 
maar wel van andere radio-omroeporganisaties/rechtspersonen.  
 
Het betrof: 

- 4 erkenningsdossiers ingediend door Radio Tele Randstad (frequentiepakketten 9, 12, 14 en 
106)  

- 2 dossiers ingediend door Radio Uilenspiegel (frequentiepakketten 81 en 92) 
- 1 dossier ingediend door Radio Touring (frequentiepakket 121)  
- 1 dossier ingediend door Radio Sint-Jan (frequentiepakket 35)  

 
Via de mededelingen van 30 maart 2018 (VR 2018 3003 MED.0127)  en 15 juni 2018 (VR 2018 1506 
MED.0235/1) erkende ik respectievelijk voor 3 en voor 5 van de 8 bovenvermelde 
frequentiepakketten, de radio-omroep in kwestie, namelijk:  

- Via de mededeling van 30 maart 2018 
o Frequentiepakket 9: Flash 
o Frequentiepakket 81: Happy 
o Frequentiepakket 121: Speedy 

- Via de mededeling van 15 juni 2018 
o Frequentiepakket 12: Radio Expres 
o Frequentiepakket 14: 107FM 
o Frequentiepakket 106: Radio Pallieter 
o Frequentiepakket 92: Vrije Radio Aarschot  
o Frequentiepakket 35: Radio Klein-Brabant 

 
Met individuele verzoekschriften, betekend op 12 en 13 juni 2018, werd de Vlaamse Regering en dus 
ook ikzelf in kennis gesteld van het schorsings- en annulatieberoep tegen de onontvankelijkheid 
van bovenvermelde 8 aanvragen, ingediend door Radio – Tele – Randstad vzw, Radio Uilenspiegel 
vzw, Radio St.-Jan vzw en Radio Touring vzw. Op diezelfde data werden vorderingen tot schorsing 
en vernietiging ingediend tegen de erkenningen van Flash, Happy en Radio Speedy 
(frequentiepakketten 9, 81 en 121). Via de verzoekschriften van 23 en 24 augustus werden 
verzoekschriften ingediend tot schorsing en vernietiging van de erkenningen van de andere radio -
omroepen voor de andere pakketten, namelijk Expres (pakket 12), 107FM (pakket 14), Radio Pallieter 
(pakket 106), Vrije Radio Aarschot (pakket 92) en Radio Klein-Brabant (pakket 35). 
 
De auditeur van de Raad van State heeft zich bij verslagen van 25 en 27 juli 2018 uitgesproken 
over de beroepen tot schorsing en vernietiging van bovenvermelde ontvankelijkheidsbeslissingen 
en van de 3 erkenningen van Flash, Happy en Speedy (van 30 maart 2018) en oordeelde dat de 
beroepen gegrond waren.  Over de vorderingen die dateren van 23 en 24 augustus 2018 en die 
gericht waren tegen de overige 5 erkenningen van 15 juni 2018 heeft de Raad van State zich nog 
niet uitgesproken gezien deze pas recent werden ingediend. 
 
Na grondige heroverweging en uitgebreide analyse door het departement kan ik in relatie tot de 
dossiers die aanleiding hebben gegeven tot onontvankelijkheid niet anders vaststellen dat – 
hoewel bij elk van de bovenvermelde kandidaatstellingen er wel degelijk een vorm van 
betrokkenheid was van personen die geen uitstaans hebben met de vzw die indiende (in die zin 
dat deze laatste personen in de KIOSK-applicatie wel degelijk ingelogd zijn op die dossiers van die 
vzw’s) – de auditeur van de Raad van State in zijn verslag van mening is dat dergelijke vorm van 
toegang en betrokkenheid de overheid niet toelieten om te stellen dat de dossiers dientengevolge 
onontvankelijk bevonden moesten worden. De auditeur gaat dan ook over tot het voorstel om de 
betrokken vorderingen gegrond te verklaren en de onontvankelijkheidsbeslissingen te schorsen en 
dit met toepassing van de korte-debatten-procedure, wat inhoudt dat naast de schorsing meteen 
de vernietiging zou worden uitgesproken indien de Raad van State het verslag van de auditeur 



Pagina 3 van 4 

volgt.  
 
In het licht van deze verslagen van de auditeur en na grondig overleg is het mijn oordeel dat de 
desbetreffende 8 onontvankelijkheidsbeslissingen ingetrokken dienen te worden voor de Raad van 
State zich hier definitief over uitspreekt en voor de zitting van de Raad van State over deze 
dossiers van 10 september 2018. 
 
Het intrekken van de onontvankelijkheidsbeslissingen heeft tot gevolg dat de dossiers – zoals 
ingediend door de betrokken vzw’s voor de respectievelijke frequentiepakketten – terug ‘in 
competitie’ komen met de andere ingediende dossiers en dus de vergelijkende toets van erkenning 
opnieuw moest plaatsvinden: mijn administratie heeft met andere woorden de 8 initieel 
onontvankelijk verklaarde dossiers aan een onderzoek ten gronde onderworpen en een score 
gegeven ten einde deze te vergelijken met de andere kandidaten.  
 
Voor 7 van de 8 erkenningen is het resultaat hetzelfde; de scores van de initieel onontvankelijk 
bevonden maar opgeviste kandidaten zijn lager dan de score die de uiteindelijk winnaar en 
erkende omroep heeft gekregen. Enkel voor 1 van de 8 dossiers is het zo dat de initieel 
onontvankelijk bevonden kandidaat als nieuwe beste uit de vergelijkende test komt en dus de 
eerder erkende radio-omroep zijn toegekende erkenning ziet komen te vervallen. 
 
Procedureel en formeel houdt dit in dat in bijlage van deze mededeling via ministeriële besluiten: 

- de eerder genomen onontvankelijkheidsbeslissingen worden ingetrokken en de 
desbetreffende kandidaatstellingen wel ontvankelijk worden geacht; 

- de eerder genomen erkenningsbesluiten ingetrokken worden waarbij:  
o in 7 gevallen de eerder erkende kandidaat opnieuw wordt erkend omdat deze op 

basis van de nieuwe vergelijkende toets als eerste wordt gerangschikt; 
o in 1 geval de eerder erkende radio-omroep zijn erkenning verliest ten opzichte van 

de nieuw ontvankelijk bevonden kandidaat die als eerste uit de vergelijkende toets 
van de dossiers is gekomen.  

 
In bijlage van deze mededeling gaan dan ook de ontwerpen van individuele ministeriële besluiten 
van intrekking van onontvankelijkheid en het vaststellen van de ontvankelijkheid:  

 

Frequentiepakket 009 – Aartselaar 106.5 FM / Hove 105.1 FM 

Radio – Tele – Randstad, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 012 – Antwerpen 105.4 FM 

Radio – Tele – Randstad, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 014 – Antwerpen 107.0 FM 

Radio – Tele – Randstad, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 035 – Bornem 10.6 FM / Willebroek 104.9 FM 

Radio St.-Jan, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 081 – Herent 106.7 FM / Lubbeek 107.3 FM / Oud-Heverlee 107.1 FM 

Radio Uilenspiegel, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 092 – Kampenhout 107.0 FM / Keerbergen 105.2 FM 

Radio Uilenspiegel, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 106 – Lier 106.4 FM / Nijlen 105.3 FM 

Radio – Tele – Randstad, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 121 – Tienen 105.7 FM 

Touring (RADIO TOURING), Vereniging zonder winstoogmerk 
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In bijlage van deze mededeling gaan tevens dan ook de ontwerpen van individuele ministeriële 
besluiten van intrekking van erkenningen en het erkennen van radio-omroeporganisaties:: 
 

Frequentiepakket 009 – Aartselaar 106.5 FM / Hove 105.1 FM 

Radio Flash, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 012 – Antwerpen 105.4 FM 

Radio Expres, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 014 – Antwerpen 107.0 FM 

107FM, gcv 

Frequentiepakket 035 – Bornem 107.6 FM / Willebroek 104.9 FM 

Radio St.-Jan, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 081 – Herent 106.7 FM / Lubbeek 107.3 FM / Oud-Heverlee 107.1 FM 

HAPPY, Vereniging zonder winstoogmerk 

Frequentiepakket 092 – Kampenhout 107.0 FM / Keerbergen 105.2 FM 

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

Frequentiepakket 106 – Lier 106.4 FM / Nijlen 105.3 FM 

Radio Pallieter, Gewone commanditaire vennootschap 

Frequentiepakket 121 – Tienen 105.7 FM 

Speedy, Vereniging zonder winstoogmerk 

 
 
 

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

Sven Gatz 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Besluiten tot intrekking van de onontvankelijkheid en het vaststellen van de ontvankelijkheid 
van radio-omroeporganisaties 

2. Besluiten tot intrekking van erkenningen en het erkennen van radio-omroeporganisaties 




