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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 

en 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 

2019 houdende bepaling van het aantal particuliere 

landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-

omroeporganisaties 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-omroeporganisaties 

Rechtsgrond 

Dit besluit is gebaseerd op: 

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

133, §2, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016.

Vormvereisten 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 25 maart 2020 en

daarbij gesteld dat begrotingsakkoord niet was vereist.

- De belanghebbenden werden geraadpleegd tussen … en …

- De sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft

advies gegeven op …. 

- De Raad van State geeft advies xxxx/x gegeven op …. 

Motivering 

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: 

- Conform de initiële beleidsdoelstellingen worden bepaalde frequenties aan

bepaalde pakketten toegevoegd zodat die pakketten worden vervolledigd.

Initiatiefnemer 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en 

Media. 

Na beraadslaging, 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

VR 2020 0304 DOC.0305/2BIS
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Artikel 1. In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 

2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, 

netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 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-omroeporganisaties worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in de tabel wordt tussen de rij van punt 80 en de rij van punt 81 de volgende 

rij ingevoegd:  

 

“ 

80/1. Brussel 102.8 1000 D 

”; 

 

2° in de tabel wordt tussen de rij van punt 292 en de rij van punt 293 de 

volgende rij ingevoegd:  

 

“ 

292/1. Poperinge 104.5 1000 D 

”. 

 

Art. 2. In bijlage 4 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in de tabel “Frequentiepakket voor netwerkradio-omroeporganisatie 1” wordt  

tussen de rij van punt 13 en de rij van punt 14 de volgende rij ingevoegd: 

 

“ 

13/1. Poperinge 104.5 1000 D 

”. 

 

2°  in de tabel “frequentiepakket voor netwerkradio-omroeporganisatie 3” wordt 

tussen de rij van punt 3 en de rij van punt 4 de volgende rij ingevoegd: 

 

“ 

3/1. Brussel 102.8 1000 D 

”; 
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Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de media, is belast met de uitvoering 

van dit besluit.  

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 

 

 

 

 

 

 

Benjamin DALLE 

  




