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Vlaamse overheid 

Arenbergstraat 9 

1000 BRUSSEL 

T 02 553 68 00 

www.cjsm.vlaanderen.be 

 

 

VERSLAG VAN DE RAADPLEGING BETREFFENDE: 

Het 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. 

 

Departement CJM, 22 mei 2020 
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1. Situering  
 
- Op 3 april 2020 keurde de Vlaamse Regering het 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 een eerste maal principieel goed.  

- In uitvoering van de bepalingen van de nota waarmee dit dossier werd voorgelegd aan de Vlaamse 
Regering, organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media conform die nota een publieke 
raadpleging over het ontwerp van besluit. 

 
 
2. Procedure 
 
- De raadplegingen die het Departement CJSM organiseert in het kader van radio-omroep en televisie 

zijn terug te vinden via de site www.vlaanderen.be/media, doorklikkend naar het woord 
raadplegingen, ofwel via de site www.cjsm.be, doorklikkend naar media en vervolgens doorklikkend 
naar raadplegingen.  
Een eenvoudige zoekopdracht op het woord ‘mediaraadplegingen’ via een standaardzoekmachine 
brengt je ook dadelijk naar deze pagina’s.  
 

- Op de desbetreffende pagina wordt dan een opdeling gemaakt met vier rubrieken, namelijk: 
o wat raadplegingen inhouden; 
o procedure van raadplegingen; 
o lopende raadplegingen; 
o afgelopen raadplegingen. 

Onder elk van de punten wordt dan bijkomende uitleg gegeven over wat de rubriek telkenmale 
inhoudt.  
 

- Het departement maakt over de raadplegingen een rapport. Conform de bepalingen over de 
procedure op de website is dit rapport een samenvatting van de input en omvat bijgevolg niet 
noodzakelijk alle individuele commentaren. Bepaalde commentaren worden enkel opgenomen in 
bewoordingen die een samenvatting inhouden van de ontvangen commentaren.  

 
- Om redenen van vertrouwelijkheid bevat het rapport geen exacte gegevens van de personen of 

instanties die input hebben bezorgd. 
 
 
3. Specifieke raadpleging over 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  

 
Over het ontwerp van besluit dat voorwerp was van de nota aan de Vlaamse Regering van 3 april 2020, 
werd een raadpleging gehouden van 10 april 2020 tot en met 13 mei 2020. 
 
 
4. Generieke vaststellingen  
 
Over het besluit werden in 7 e-mails met input bezorgd. Een persoon bezorgde zijn input in twee mails, 
waarvan de tweede email een aanvulling was op de eerste (input). 
 

http://www.vlaanderen.be/media
http://www.cjsm.be/
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Geen enkele e-mail werd ontvangen voor of na het afsluiten van de raadpleging.  
 
 
5. Specifieke input op het besluit  
 
Een eerste input, bestaande uit twee e-mails, wordt overgemaakt door een burger. Deze persoon uit de 
bezorgdheid dat de frequentie 102.8 de Brusselse binnenstad niet zal kunnen bedienen en vraagt de 
frequentie optimaal te kunnen benutten door zo weinig mogelijke technische beperkingen op te leggen, 
met een verhoging van een vermogen. Ter staving van zijn mening worden kaartjes en 
stralingsdiagrammen voorgelegd. 
 
Een tweede input wordt bezorgd door een inwoner van de Westhoek, die wijst op het nut van de 
frequentie Poperinge 104.5 en enkele suggesties doet bij het eventuele uiteindelijke gebruik. Wat de 
frequentie in Brussel betreft wijst de persoon in kwestie op het belang van deze frequentie voor 
netwerkomroep 3 om een groot aantal luisteraars te bedienen. 
 
Een derde persoon is van mening dat  het gebruik van de frequentie te Poperinge pure energieverspilling 
is wegens storingen en stelt in de plaats voor om twee andere frequenties (95.0 en 87.6) te gebruiken. 
 
Een vierde input van een bestaande radio-omroep betreft de beleidskeuze zelf van de overheid om deze 
frequenties toe te voegen aan de bewuste netwerkpakketten en wijst op het beperkt bekendmaken van 
de raadpleging. 
 
Een vijfde input van een bestaande radio-omroep stelt de vraag naar technische gegevens en vraagt een 
inpasbaarheidsonderzoek van de frequenties. Ook hier worden opmerkingen gemaakt over de 
beleidskeuze zelf om deze frequenties toe te voegen aan de bewuste pakketten.  
 
Een zesde input van een bestaande radio-omroep stelt zich eveneens vragen bij de manier waarop de 
raadpleging is kenbaar gemaakt, stelt eveneens de vraag naar bijkomende technische gegevens, de 
inpasbaarheid, de verzoenbaarheid van het besluit met Europese regelgeving en de motivering van de 
beleidskeuze. Deze input verwijst ondertussen ook naar het advies van de SARC en de vragen  die daarin 
gesteld worden.  
  
 
6. Volgende stappen  
 
Dit rapport met bevindingen wordt conform de procedure overgemaakt aan de Vlaamse Regering in de 
persoon van de Minister, bevoegd voor het mediabeleid.  
 
Het rapport wordt daarna ook publiek gemaakt onder de rubriek “Afgelopen raadplegingen”. 
 
------ 

Einde document. 
 
 
 




