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DOSSIER LANDELIJKE RADIO-OMROEPORGANISATIES 
INVULLEN 

AANMELDEN IN KIOSK 

Het indienen van een erkenningsdossier doe je via KIOSK. In april is de nieuwe versie van het e -loket 
gelanceerd. Hoe je toegang krijgt tot KIOSK en je dossier kan beheren vind je via de algemene 

gebruikershandleiding.  
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen-en-veelgestelde-vragen-over-kiosk  

 
In deze handleiding loodsen we je door het proces om een erkenningsdossier landelijke radio-

omroeporganisatie in te dienen. 
 

Ter info alvorens aan de slag te gaan: 
- Blader alvast even door de tabbladen om een overzicht van de gevraagde gegevens te krijgen. 

- Een tekstveld is beperkt tot 4000 tekens. 
- Een oplaadveld , voor het opladen van bestanden ter motivering, is beperkt tot 10 MB. Je kan .pdf 

(voorkeur), .doc, .docx, .xls en .xlsx bestanden opladen. Indien je bestand groter is dan 10 MB kan je 
dit verkleinen oftewel ‘croppen’ of ‘resizen’. Online zijn hiervoor diverse toepassingen vrij beschikbaar. 

- Bij een oplaadveld selecteer je eerst het bestand via de knop Kies een document. Na het selecteren 
van het bestand klik je op de knop Opladen.  

- Een dossier indienen dient voor de deadline te gebeuren (zie hierna voor de deadlines en 
doorlooptijden).  

- Lever de nodige stukken en teksten aan i.f.v. de aanvraag. Motiveer uw aanvraag maar beperk je tot 
het gevraagde. Het doel is niet om een overvloed aan informatie te voorzien maar wel gerichte info 

op basis waarvan de ontvankelijkheidstoetsing en de beoordeling van de aanvullende 
kwalificatiecriteria kunnen gebeuren.  

- Klik op de knop Bewaar (linksboven op elke pagina) na het opladen van bestanden of het invullen van 
velden. 

- Bereid uw dossier voor en overweeg alle informatie alvorens het in te dienen want ingediend is 
ingediend. De snelheid van indienen speelt geen rol i.f.v. de toetsing van de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden of de aanvullende kwalificatiecriteria. 
- Tracht echter niet te wachten tot het laatste moment om in te dienen. Speel op zeker.  De 

beschikbaarheid van de helpdesk is op de dag van deadline slechts beschikbaar tot 17u. Na dit uur kan 
je nog steeds uw dossier indienen, maar is de helpdesk niet langer beschikbaar. 

MAAK EEN NIEUW DOSSIER AAN  

• Klik op de knop ‘Nieuw dossier’. 
• Selecteer in de uitklaplijst het dossiertype ‘Landelijke radio-omroeporganisatie’ en klik  

op ‘Opslaan’.  
• Het dossier opent zich automatisch en is klaar om in te vullen. Het dossier zal nu ook terug te  

vinden zijn in het overzicht ”Dossiers”. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen-en-veelgestelde-vragen-over-kiosk
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Je kan in willekeurige volgorde de diverse tabbladen overlopen en invullen. Klik indien je iets invult 

steeds voor het wisselen tussen tabbladen op de knop Bewaar. 
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DOSSIER INVULLEN 

1. Vul het tabblad Rechtspersoon en omroepprogramma in 
Maatschappelijke zetel: vul hier het adres in waar de maatschappelijke zetel gevestigd is (straat, nr., 

postcode, gemeente) (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 4° uitvoeringsbesluit). Dit betreft de zetel waar de 
rechtspersoon gevestigd is. Het uitvoeringsbesluit is te vinden onder 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/vlaamse-regering-keurt-besluiten-landelijke-radio-omroepen-
en-frequentieplan-goed.  

 
Exploitatiezetel: vul hier, indien afwijkend van de maatschappelijke zetel, het adres in waar de 

exploitatiezetel gevestigd is (straat, nr., postcode, gemeente) (o.b.v. art. 25/5, 4° uitvoeringsbesluit). Dit 
betreft de zetel waar de activiteiten uitgevoerd worden. 

 

 
Studio: Vul hier het adres van de studio in indien dit afwijkend is van het adres van de exploitatiezetel 

(straat, nr., postcode, gemeente) (o.b.v. art. 25/5, 4° uitvoeringsbesluit). Vul hier ook het adres van 
bijkomende studio’s in. (straat, nr., postcode, gemeente). 

 
 

 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/vlaamse-regering-keurt-besluiten-landelijke-radio-omroepen-en-frequentieplan-goed
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/vlaamse-regering-keurt-besluiten-landelijke-radio-omroepen-en-frequentieplan-goed
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Roepnaam omroepprogramma: vul de naam in van het radiostation zoals deze gekend zal zijn bij het publiek. 

(verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 8° uitvoeringsbesluit) 
 

 
 

2. Vul het tabblad Voorkeurspakketten in 
 

Voorkeurspakketten: selecteer hier uw voorkeurpakket. Controleer het nummer van je selectie met het 
overzicht van frequentiepakketten, beschikbaar op de website van het departement in de oproep. Voorkeur 

1 draagt de eerste voorkeur van de aanvrager. Voorkeur 3 de minste voorkeur. De aanvrager is verplicht 
om minstens 1 voorkeurspakket aan te duiden. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/4 uitvoeringsbesluit). Voor dit 

voorkeurpakket moet ook het technisch dossier ingediend worden. 
 

 
 Controleer alvorens eventuele aanvragen in te dienen deze voorkeurvolgorde steeds voor het dossier dat  je  

wenst in te dienen. 
 

3. Vul het tabblad Identificatie van de aanvrager in 
 

Bewijs machtiging: laad het bewijs (een bestand, bij voorkeur in .pdf) op dat men gemachtigd is om 
namens de rechtspersoon (in oprichting) een aanvraag in te dienen. Dit geldt niet voor gemandateerde 

aanvragers voor Belgische ondernemingen. Dit geldt enkel voor aanvragers waarvan de maatschappelijke 
zetel niet in België is gelegen. Dit kan blijken via de verwijzing naar de benoeming op basis van de 

statuten dan wel op basis van een volmachtsdocument vanuit de rechtspersoon (in oprichting). (o.b.v. art. 
25/5, 1° uitvoeringsbesluit) 

 
Statuten: Laad hier het de statuten van de rechtspersoon op. Indien nog niet gepubliceerd, dienen de 

ontwerpstatuten opgeladen te worden. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 2° uitvoeringsbesluit) 
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Bestuurders: Vul hier de naam (voornaam – naam) en functie van de bestuurder in. Voeg een verklaring op 

erewoord toe. Herhaal dit indien er meerdere bestuurders zijn. (verplicht veld – o.b.v. art. 138 van het 
Decreet betreffende Radio-omroep en televisie en art. 25/5, 3° uitvoeringsbesluit) 

 

 
 

 
4. Vul het tabblad Ontvankelijkheid Generiek in 

Aanvraag in het Nederlands.:  Het indienen van het aanvraagdossier in het Nederlands is een verplichting 
(art. 136 van het mediadecreet), maar dient bevestigd te worden. Geef hier aan of je de aanvraag in het 

Nederlands indient (ja of nee). (verplicht veld).  
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Uitzenden in een andere taal dan het Nederlands: Geef hier aan of je de intentie hebt om in een andere taal 
dan het Nederlands uit te zenden (ja of nee). (verplicht veld – o.b.v. artikel 129 van het Decreet betreffende 

Radio-omroep en Televisie) 
 

Toelichting uitzenden in een andere taal: Indien je ‘Ja’ antwoordde op het vorige veld, laad een document 
op waarin zowel het voornemen om in een andere taal uit te zenden als de concrete invulling en de 

doelstelling ervan, wordt toegelicht. Indien je ‘nee’ selecteerde kan je verder gaan naar het volgende in te 
vullen veld.  

 
 

 

 
Art. 135 Mediadecreet: Geef hier aan of je akkoord gaat met de vereisten van artikel 135 van het mediadecreet 

(ja of nee). Art. 135 luidt: “De zendinstallaties van de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-
omroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en 

in het verzorgingsgebied van de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisatie. De 
verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan als die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de 

aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media. De landelijke, 
regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de 

wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze 
aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.” (verplicht veld – 

art. 135 van het Decreet betreffende Radio-omroep en televisie) 
 

 
5. Vul het tabblad Ontvankelijkheid Rechtspersoon in 

 
Merk op dat onderstaande velden verplichtingen zijn waaraan sowieso voldaan moet worden en dat dus 

telkenmale ja moet geantwoord worden op deze vragen, zo niet is het dossier onontvankelijk.  
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Onafhankelijk politieke partij: Geef hier aan of de radio-omroeporganisatie onafhankelijk is van een 
politieke partij (ja of nee). (verplicht veld – o.b.v. art. 130 van het Decreet betreffende Radio-omroep en 

televisie) 
 

Verantwoordelijkheid exploitatie: Geef hier aan of de rechtspersoon zelf verantwoordelijk is voor de 
exploitatie van de omroeporganisatie en op zijn verantwoordelijkheid het omroepprogramma wordt 

gerealiseerd (ja of nee). (verplicht veld – o.b.v. art. 129 van het Decreet betreffende Radio-omroep en 
televisie) 

 
Maatschappelijk doel: Herneem hier de passage uit de statuten die aantonen dat het maatschappelijke doel 

van de rechtspersoon het verzorgen van radioprogramma's is. Geef ook de pagina aan waar deze passage 
in de statuten kan worden teruggevonden. (verplicht veld – o.b.v. artikel 138 van het Decreet betreffende 

Radio-omroep en televisie) 
 

 
 

 

 
6. Vul het tabblad Ontvankelijkheid Inhoud in 

 
Merk op dat onderstaande velden verplichtingen zijn waaraan sowieso voldaan moet worden en dat dus 

telkenmale ja moet geantwoord worden op deze vragen, zo niet is het dossier onontvankelijk.  

 

Journaals.: Geef hier aan of de radio-omroeporganisatie minimum vier journaals per dag zal verzorgen. (ja 
of nee). (verplicht veld – o.b.v. art. 131 van het Decreet betreffende Radio-omroep en televisie) 

 
Hoofdredacteur: Geef hier de naam van de hoofdredacteur op (verplicht veld – o.b.v. artikel 131 van het 

Decreet betreffende Radio-omroep en televisie) 
 

Redactiestatuut: Laad hier het redactiestatuut op van de redactie(s) waarmee (samen)gewerkt zal worden. 
Van de redactie wordt verwacht dat ze onder leiding en verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur 
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werkt en dat de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd wordt. (verplicht veld – o.b.v. art. 131, 138 en 

art. 143 van het Decreet betreffende Radio-omroep en televisie en art. 25/5, 5° van het uitvoeringsbesluit) 
 

Nederlandstalig muziekaanbod.: Geef hier aan of minstens een deel van het muziekaanbod Nederlandstalig 
is (ja of nee). (verplicht veld – o.b.v. artikel 138 van het Decreet betreffende Radio-omroep en televisie) 

 

 
 

 
 

 
 

 
7. Vul het tabblad Aanvullend kwalificatiecriterium concrete invulling van het programma-aanbod 

en het zendschema in 
 

Samenvatting format: Laad hier een samenvatting van het format op. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° 
uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 

 
Verduidelijking invulling programma-aanbod en zendschema: Laad hier een document op waarin concrete 

invulling wordt gegeven aan het programma-aanbod en het zendschema, in het bijzonder de 
verscheidenheid in de programmering, waarin aandacht wordt besteed aan alle criteria, zoals bepaald in 

artikel 5/1, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-
omroep. (verplicht veld – o.b.v. art. 5/1 van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en 

kwalitatief getoetst) 
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Audiodemo: Noteer hier de link naar een downloadbare audiodemo. De audiodemo bestaat uit:  

(i) een audiofragment in de vorm van een ononderbroken radioprogramma (duurtijd tussen de 55 en de 
65 minuten). (ii) een audiofragment dat de voorstelling inhoudt van het omroepprogramma in zijn geheel 

(tussen de 15 en 20 min.) Het is de bedoeling dat de audiodemo de criteria zoals bepaald in artikel 5/1, 1°, a) 
- f) van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep 

reflecteert Deze audiodemo moet ten minste tot 31 december 2021 via deze link beschikbaar zijn.. (verplicht 
veld – o.b.v. art. 25/5, 9° uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 

 
 

 
 

Bijlagen: Hier heb je de mogelijkheid om extra bijlagen (max. 20) op te laden ter staving van de concrete 
invulling van het programma-aanbod en het zendschema.  
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8. Vul het tabblad Aanvullend kwalificatiecriterium media-ervaring in 

 
Ervaring hoofd landelijke radio-omroeporganisatie: Laad hier een document op waaruit voor het hoofd 

van de landelijke radio-omroeporganisatie, een relevante ervaring van ten minste vijf jaar in de auditieve 
mediasector of in een crossmediale mediaonderneming blijkt. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het 

uitvoeringsbesluit) 
 

Aantal medewerkers Noteer hier het aantal medewerkers (inclusief de redactie) in dienst bij de aanvang 
van het omroepprogramma. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 6° van het uitvoeringsbesluit) 

 
Media-ervaring, inzonderheid inzake omroep: Geef hier de media-ervaring aan (ja door rechtspersoon, ja 

door medewerkers, ja zowel door rechtspersoon als medewerkers of neen geen ervaring). (verplicht veld – 
o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit -  dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 

 
Media-ervaring in de Vlaamse mediasector: Geef hier de media-ervaring aan in de Vlaamse mediasector (ja 

door rechtspersoon, ja door medewerkers, ja zowel door rechtspersoon als medewerkers of neen geen 
ervaring). (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en 

kwalitatief getoetst) 
 

Media-ervaring in de Vlaamse auditieve sector: Geef hier de media-ervaring aan in de Vlaamse auditieve 
sector (ja door rechtspersoon, ja door medewerkers, ja zowel door rechtspersoon als medewerkers of 

neen geen ervaring). (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt 
inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
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Verduidelijking invulling programma-aanbod en zendschema: Laad hier een document op waaruit de 

volgende media-ervaring van de rechtspersoon blijkt: (i) media-ervaring, inzonderheid inzake omroep, (ii) 
media-ervaring in de Vlaamse mediasector, (iii) media-ervaring in de Vlaamse auditieve sector. (verplicht 

veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
 

Verduidelijking invulling programma-aanbod en zendschema: Laad hier een document op waaruit de 
volgende media-ervaring van de medewerkers blijkt: (i) media-ervaring, inzonderheid inzake omroep, (ii) 

media-ervaring in de Vlaamse mediasector, (iii) media-ervaring in de Vlaamse auditieve sector. (verplicht 
veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
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9. Vul het tabblad Aanvullend kwalificatiecriterium financieel plan in 

 
Nota verwezenlijking businessplan: Laad hier een nota op waaruit blijkt hoe en wanneer het businessplan 

zal worden verwezenlijkt aan de hand van onderstaande documenten (geprojecteerde balansen, 
geprojecteerde resultatenrekeningen en kasstroomplan). (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het 

uitvoeringsbesluit– dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
 

Geprojecteerde balansen: Laad hier de geprojecteerde balansen van de drie volgende exploitatiejaren, zijnde 
2023, 2024 en 2025 op. Opgelet, het betreft hier enkel de balansen! (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van 

het uitvoeringsbesluit – dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
 

Geprojecteerde resultatenrekening: Laad hier de geprojecteerde resultatenrekeningen op voor minstens de 
drie volgende exploitatiejaren, zijnde 2023, 2024 en 2025. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het 

uitvoeringsbesluit – dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
 

Kasstroomplan: Laad hier een kasstroomplan op voor minstens de drie volgende exploitatiejaren, zijnde 
2023, 2024 en 2025. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit)– dit luik wordt inhoudelijk 

en kwalitatief getoetst) 
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Specificatie herkomst financiële middelen: Laad hier een document op waarin de specificatie van de herkomst 

van de financiële middelen, zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen, wordt beschreven. 
(verplicht veld – o.b.v. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit)– dit luik wordt 

inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
 

 
 

10. Vul het tabblad Aanvullend kwalificatiecriterium business plan in 
 

Strategische visie en doelstellingen: Laad hier een document op waarin de strategische visie en doelstellingen 
voor de verdere ontwikkeling van de landelijke radio-omroeporganisatie toegelicht wordt. (verplicht veld 

– o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit – dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
 

Toelichting activiteiten Laad hier een document op waarin het volgende wordt toegelicht: de activiteiten 
die uitgebouwd worden om de vereiste visie en doelstellingen te realiseren, de manier waarop dat zal 

gebeuren, de acties en middelen, in het bijzonder de gedane en voorgenomen investeringen, de omschrijving 
van de beoogde doelgroep, het geraamde marktaandeel en de verhouding ervan met de adverteerders- en 

luisteraarsmarkt. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit– dit luik wordt inhoudelijk 
en kwalitatief getoetst) 
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11. Vul het tabblad Aanvullend kwalificatiecriterium technische (zend)infrastructuur in 
 

Voorziene technische uitrusting: Laad hier een document op waarin het volgende wordt toegelicht: de 
gedetailleerde technische uitrusting, studio’s, infrastructuur, transmissie met aandacht voor de continuïteit 

van de uitzendingen, vestiging en uitbouw van het zenderpark. Verduidelijk dit waar nodig per frequentie 
uit uw voorkeurpakket(ten). Met technische uitrusting wordt bedoeld de technische apparatuur in de 

studio’s en bij de zendmast. Met infrastructuur wordt bedoeld de mast, de antenne, enz. Met transmissie 
wordt bedoeld de manier waarop het omroepsignaal naar de zendmast gebracht wordt en/of de vormen 

van back-up systemen die voorzien zijn als het omroepsignaal zou uitvallen. Met vestiging wordt bedoeld 
de geografische opstelplaats van het zenderpark (de verschillende zendermasten) bij uw voorkeurpakket. 

(verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit– dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief 
getoetst) 

 
Voorziene technische uitrusting: Laad hier een document op waarin de vooruitzichten en de uitrol van de 

technische investeringen worden toegelicht. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - 
dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 

 
 

 
 

12. Vul het tabblad Aanvullend kwalificatiecriterium digitale radio engagementen in 
 

Uitzendingen DAB+: Geef hier aan of er uitzendingen in DAB+ verzorgd zullen worden (ja of nee) (verplicht 
veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 

 
Omroepprogramma’s DAB+: Vul hier, indien er uitzendingen via DAB+ verzorgd zullen worden, de 

omroepprogramma’s in die via DAB+ zullen worden aangeboden. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van 
het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
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Uitzendingen online/digitaal: Geef hier aan of er uitzendingen online of digitaal verzorgd zullen worden (ja 
of nee) (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en 

kwalitatief getoetst) 
 

Omroepprogramma’s online/digitaal: Vul hier, indien er uitzendingen online of digitaal verzorgd zullen 
worden, de omroepprogramma’s in die online of digitaal zullen worden aangeboden. (verplicht veld – 

o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk en kwalitatief getoetst) 
 

 

Digitale radio-uitzendingen: Laad hier een document op waaruit de volgende verwezenlijkingen, plannen, 
intenties, en engagementen rond digitale radio-uitzendingen worden toegelicht:  

a) de uitzendingen die op de dag van het indienen van de aanvraag tot erkenning worden verzorgd via        
    de verschillende vormen van digitaal radioluisteren; 

b) de mensen en middelen die worden ingezet voor de verschillende vormen van digitaal radioluisteren;  
c) een planning en beschrijving van campagnes over de verschillende vormen van digitaal radioluisteren; 

d) de toekomstige engagementen van de kandidaat voor de verschillende vormen van digitaal      
    radioluisteren. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 9° van het uitvoeringsbesluit - dit luik wordt inhoudelijk 

en kwalitatief getoetst) 
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13. Vul het tabblad Betalingsbewijs in 
 

Betalingsbewijs: Elke aanvraag i.f.v. een erkenning voor landelijke radio-omroeporganisatie is maar 
ontvankelijk na het betalen van 50 000€. Laad hier het betalingsbewijs op van de betaling van 50 000€ aan 

het Departement CJM met een duidelijke vermelding van het dossiernummer in het betalingsbewijs. Dit 
dossiernummer is het nummer dat aangemaakt werd bij uw aanvraag in KIOSK en is linksboven steeds 

duidelijk zichtbaar als het nummer na “Dossier:” Het rekeningnummer waarop je het betreffende bedrag 
met vermelding van het dossiernummer kan storten is: 

 
BE44 3751 1110 0445 (BBRU BEBB) 

 
Als uit de ontvankelijkheidsbeoordeling blijkt dat de ingediende aanvraag onontvankelijk is, zal dit bedrag 

terugbetaald worden. Vul daarom het rekeningnummer in onder de rubriek betalingsgegevens bovenaan 
het dossier. (verplicht veld – o.b.v. art. 25/5, 7° uitvoeringsbesluit) 

 

 
 

14. Vul de contactgegevens en betalingsgegevens in.  
 

Meer informatie en instructies hierover vind je terug in de algemene gebruikershandleiding van KIOSK.  
 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen-en-veelgestelde-vragen-over-kiosk  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen-en-veelgestelde-vragen-over-kiosk
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DOORLOOPTIJDEN EN AANDACHTSPUNTEN 

De doorlooptijden voor het verwerken van een erkenningsaanvraag verloopt volgens volgende 

timing: 
 

De deadline voor het indienen van een aanvraag als landelijke radio-omroeporganisatie: 14 september 
2021 om 23:59u. 

De (hoofd)vertegenwoordiger ontvangt vanuit KIOSK een bevestigingsmail na het indienen van een 
dossier. Kijk na of je de bevestigingsmail hebt ontvangen om zeker te zijn dat je dossier effectief en 

tijdig is ingediend.  
 

Fase 1: ontvankelijkheidsbeoordeling t.e.m. 14 oktober 2021. 
Je ontvangt een lijst van alle kandidaten waarvan de dossier ontvankelijk  werden verklaard op het 

adres van de maatschappelijke zetel van de aanvragende radio-omroeporganisatie. 
 

Fase 2: beoordeling aanvullende kwalificatiecriteria: max. 120 dagen na afronding van fase 1.  
Je ontvangt een aangetekende brief m.b.t. het al dan niet ontvangen van een erkenning. 
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ONDERSTEUNING I.K.V. GEBRUIK VAN KIOSK 

Omwille van de verplichting om de erkenningsaanvraag digitaal in te dienen, voorziet het departement 

CJM de nodige technische ondersteuning in het gebruik van KIOSK. Heb je technische vragen over KIOSK? 
Contacteer de mailhelpdesk via kiosk@vlaanderen.be 

 
Andere vragen in verband met de procedure kunnen gesteld worden via 

radioerkenningen@vlaanderen.be. 
 

mailto:kiosk@vlaanderen.be
mailto:radioerkenningen@vlaanderen.be

