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Kabinet van de Vlaamse Minister voor Brussel, Jeugd en Media 
 
 

Erkenningstraject landelijke radio-omroeporganisaties:  
 

Toelichting bij het erkenningskader en stappenplan 
 

1. Retro-acta 
 
Bij decreet van 12 februari 2021 werd het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-
omroep en televisie (hierna mediadecreet) gewijzigd en de artikelen over de erkenningen 
voor landelijke radio-omroeporganisaties aangepast. Aan deze decretale bepalingen werd 
uitvoering gegeven door twee uitvoeringsbesluiten die definitief goedgekeurd werden 
door de Vlaamse Regering op 2 juli 2021. Het ene uitvoeringsbesluit houdt een aanpassing 
van het frequentieplan in waardoor vanaf 1 januari 2023 de regionale frequentiepakketten 
samengevoegd worden tot een nieuw (derde) landelijk frequentiepakket. Het andere 
uitvoeringsbesluit bevat de erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure.  
 
Voorliggende toelichting wil meer uitleg verschaffen aan de kandidaat-landelijke radio-
omroeporganisaties hoe de ingediende dossiers zullen worden beoordeeld en wat de 
volgende stappen zijn. 
 
 
2. Van oproep tot erkenning: de timing 
 
Via een oproep in het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2021 worden kandidaat-
landelijke radio-omroeporganisaties uitgenodigd om vanaf die datum een dossier in te 
dienen met het oog op het verkrijgen van een erkenning. Op basis van artikel 25/1 en 
volgende van het besluit van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen over 
radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep is de timing 
voor de erkenning als volgt: 
- Indienen dossiers binnen de 30 dagen na de oproep: van 16 augustus 2021 tot uiterlijk 

14 september 2021; 
- 14 oktober 2021: uiterlijke datum waarop een lijst van alle kandidaten waarvan het 

dossier ontvankelijk werd verklaard aan de kandidaten zal worden bezorgd; 
- 10 februari 2022: uiterlijke datum om tot erkenning over te gaan. 
 
 
3. Beoordeling van de dossiers 
 
3.1. Stap 1: Ontvankelijkheidstoets 
 
De ingediende dossiers zullen getoetst worden aan verschillende 
ontvankelijkheidsvoorwaarden. Dit zijn voorwaarden om een erkenning te krijgen en te 
behouden zoals vervat in onder meer de artikelen 129, 130, 131, 135, 136 en 138 van het 
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mediadecreet. Via het indienen van relevante documenten en verklaringen door middel 
van de invulvelden via de KIOSK-applicatie moet voldaan worden aan deze voorwaarden 
 
Indien aan één van deze ontvankelijkheidsvoorwaarden niet is voldaan, zal de kandidaat-
landelijke radio-omroeporganisatie niet in aanmerking kunnen komen voor een erkenning.  
 
3.2. Stap 2: Inhoudelijke beoordeling 
 
De ontvankelijk bevonden dossiers zullen onderworpen worden aan een inhoudelijk en 
kwalitatief onderzoek. De ingediende dossiers zullen beoordeeld worden in het licht van  
de aanvullende kwalificatiecriteria, zoals uitgewerkt in artikel 5/1 van bovenvermeld 
besluit van 21 april 2017.  
 
Indien, in tegenstelling tot wat de ontvankelijkheidsvereisten betreft, er niet voldaan kan 
worden aan één of meerdere (subcriteria van de) aanvullende kwalificatiecriteria dan komt 
de kandidaat-landelijke radio-omroeporganisatie nog wel in aanmerking voor erkenning, 
maar zal de kandidaat-landelijke radio-omroeporganisatie op die criteria eventueel minder 
scoren dan kandidaat-landelijke radio-omroeporganisaties die wel aan deze criteria 
voldoen.  
Deze aanvullende kwalificatiecriteria zijn: 
 
1° voor de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema, in het 
bijzonder de verscheidenheid in de programmering:  
a) het format;  
b) de programma’s in het zendschema;  
c) de kwalitatieve inhoud en de diversiteit van de programma's naar aanbod van muziek, 
informatie en ontspanning;  
d) de aandacht die besteed wordt aan de programmamix, aan de journaals, aan de 
informatie en informatieve programma's, aan cultuur, aan de muzikale keuzes, aan 
serviceprogramma's en infotainment;  
e) de invulling van het programma-aanbod voor informatie, met bijzondere aandacht voor:  

1) het aantal geplande nieuwsuitzendingen per dag;  
2) de verscheidenheid aan onderwerpen in de nieuwsuitzendingen;  
3) de voorgenomen verslaggeving van sociale en culturele evenementen binnen het 
verzorgingsgebied;  
4) het aantal erkende beroepsjournalisten, stagiairs-beroepsjournalisten, en overige 
redactiemedewerkers;  
5) de werking van de eigen nieuwsdienst;  
6) de investeringen in de eigen nieuwsdienst;  
7) de ervaring die de kandidaat al heeft opgedaan op het vlak van de verzorging 
van de berichtgeving;  

f) de aantoonbare maatschappelijke waarde van het omroepprogramma. De aantoonbare 
maatschappelijke waarde is de omschrijving van wat het concept van de kandidaat kan 
betekenen als meerwaarde voor de samenleving;  
g) een audiodemo die de elementen, vermeld in punt a) tot en met f), reflecteert.  
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Toelichting:  
• Om punt a) te kunnen beoordelen, wordt er verwacht dat de volgende informatie 

wordt meegegeven: het algemene concept van het omroepprogramma, het profiel, 
de doelgroep, de ‘look and feel’, de waarden, de stijl, de baseline, enz.  

• Om punt b) te kunnen beoordelen, wordt er verwacht dat een volledig 
weekoverzicht van het zendschema wordt overgemaakt dat de volgende elementen 
bevat:  de titel van de programma’s, de presentator(en) en de vermelding van 
uitzendmomenten. 

• Om punt c) te kunnen beoordelen wordt er minstens verwacht dat de inhoud van 
de verschillende programma’s wordt opgelijst, zowel wat het muziek-, informatie- 
als ontspanningsaanbod betreft en dat eveneens de variatie tussen de verschillende 
programma’s wordt geduid (vb. interviewprogramma, cultuurmagazine, 
sportprogramma, enz.).  

• Om punt d) te kunnen beoordelen, wordt er minstens verwacht dat er aangetoond 
wordt dat er op regelmatige tijdstippen andere programma’s en andere soorten 
programma’s worden gebracht.  

• Om punt e) te kunnen beoordelen, wordt er verwacht dat de informatie met 
betrekking tot de punten 1) tot en met 7) duidelijk worden uitgewerkt. De punten 
1) tot en met 7) vragen geen verdere toelichting. 

• Punt f)  wordt beoordeeld op basis van de omschrijving van wat het concept van 
de kandidaat kan betekenen als meerwaarde voor de samenleving, zoals de tekst 
van het besluit zelf stelt.  

• Wat de audiodemo (punt g)) betreft, wordt verwezen naar het verslag aan de 
regering bij dit besluit dat stelt: Het is de bedoeling dat de kandidaat in het 
uitgeschreven dossier en voor wat de invulling van het programma-aanbod en het 
zendschema betreft, dit grotendeels ook in de praktijk brengt. De audiodemo laat 
toe het vooropgestelde project te beoordelen en dient representatief te zijn voor 
de invulling van het omroepprogramma.  
Deze audiodemo moet bestaan uit twee audiofragmenten:  
o Één audiofragment in de vorm van een ononderbroken radioprogramma 

(duurtijd tussen de 55 en de 65 minuten). 
o Eén audiofragment dat de voorstelling inhoudt van het omroepprogramma in 

zijn geheel  (tussen de 15 en 20 minuten). 
 
2° voor de media-ervaring:  
a) de opgedane media-ervaring van de rechtspersoon en van het team van medewerkers, 
inzonderheid inzake omroep;  
b) de creatieve inbreng van de medewerkers;  
c) de opgedane media-ervaring in de Vlaamse mediasector, in het bijzonder de auditieve 
sector, zowel van de rechtspersoon als van het team van medewerkers;  
d) voor het hoofd van de landelijke omroeporganisatie, een relevante ervaring van ten 
minste vijf jaar in de auditieve mediasector of in een crossmediale mediaonderneming.  
 
Toelichting: 
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• De media-ervaring zal zowel beoordeeld worden op het niveau van de 
rechtspersoon als op het niveau van de medewerkers. Er wordt onder meer 
verwacht dat er duidelijk wordt aangegeven over welke competenties het team 
beschikt (vb. technische competenties, commerciële competenties, radio-eigen 
competenties, enz.). 

• Wat punt c) en d) betreft, wordt verwezen naar het verlag aan de regering bij dit 
besluit dat stelt: Door de specificiteit van de Vlaamse mediasector, en in het 
bijzonder de auditieve sector, is het belangrijk dat de kandidaat niet alleen 
aantoont dat hij beschikt over media-ervaring in het algemeen, maar is het ook 
belangrijk dat hij aantoont dat zowel de rechtspersoon als (sommige) medewerkers 
reeds media-ervaring hebben opgedaan in de Vlaamse mediasector, waarbij 
specifieke ervaring in de Vlaamse auditieve sector als een pluspunt wordt 
beschouwd. Daarnaast wordt ook nog het volgende criterium toegevoegd: “d) voor 
het hoofd van de landelijke omroeporganisatie, een relevante ervaring van ten 
minste vijf jaar in de auditieve mediasector of in een crossmediale 
mediaonderneming”. Met het hoofd van de landelijke radio-omroeporganisatie 
wordt bedoeld de persoon die belast is met de dagdagelijkse operationele leiding 
van de landelijke radio-omroeporganisatie. 

 
3° voor het financiële plan:  
een nota waaruit blijkt hoe en wanneer het businessplan zal worden verwezenlijkt aan de 
hand van een geprojecteerde balans, een geprojecteerde resultatenrekening en een 
kasstroomplan van minstens de drie eerstvolgende exploitatiejaren. Alsook een nota 
waarin de specificatie van de herkomst van de financiële middelen, zowel het eigen 
vermogen als het vreemd vermogen, die het mogelijk maken het dossier uit te voeren, 
beschreven wordt;  
 
Toelichting:  

• Voor minimaal drie opeenvolgende exploitatiejaren, zijnde 2023, 2024 en 2025, 
dienen  de geprojecteerde balans, de geprojecteerde resultatenrekening en het 
kasstroomplan afzonderlijke te worden overgemaakt. De consistentie tussen deze 
verschillende documenten is zeer belangrijk.  

• Daarnaast dient een afzonderlijke nota te worden overgemaakt waaruit blijkt hoe 
en wanneer het businessplan zal worden verwezenlijkt aan de hand van de 
geprojecteerde balansen, de geprojecteerde resultatenrekeningen en het 
kasstroomplan. 

• Er dient eveneens een nota te worden overgemaakt waarin de herkomst 
beschreven wordt van financiële middelen, namelijk zijn het eigen of vreemde 
middelen, die het mogelijk maken het dossier uit te voeren.  Het is essentieel dat 
duidelijk bepaald wordt  welke bestemming de eigen respectievelijk de vreemde 
middelen specifiek  zullen hebben in het project.  

• Het financieel plan kan niet losgekoppeld worden van het businessplan en moet 
hierop afgestemd zijn.  

 
4° voor het businessplan:  
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a) de strategische visie op langere termijn en de doelstellingen voor de verdere 
ontwikkeling van de landelijke radio-omroeporganisatie;  
b) de activiteiten die uitgebouwd worden om de vereiste visie en doelstellingen, vermeld 
in punt a), 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  
 
Toelichting:  

• Het businessplan bevat de visie op lange termijn en de uitwerking ervan. De 
beoordeling van dit aanvullend kwalificatiecriterium zal gebeuren aan de hand van 
de hierboven opgesomde elementen die voor zich spreken.  

• Het businessplan kan niet losgekoppeld worden van het financieel plan en moet 
hierop afgestemd zijn. 

 
5° voor de technische (zend)infrastructuur:  
a) de gedetailleerde technische uitrusting, studio’s, infrastructuur, transmissie met 
aandacht voor de continuïteit van de uitzendingen, vestiging en uitbouw van het 
zenderpark;  
b) de vooruitzichten en uitrol inzake technische investeringen.  
 
Toelichting:  

• Dit punt betreft het technische luik van het dossier en de voorziene investeringen 
in dit technische luik.  

• Het betreft zoals aangegeven de benodigdheden om radioprogramma’s te maken, 
zoals studio’s en audiomateriaal in de studio’s, maar ook technische apparatuur 
om het audiosignaal van deze studio’s naar de uitzendapparatuur te krijgen alsook 
de uitzendapparatuur zelf. Om punt a) te kunnen beoordelen wordt een 
gedetailleerde beschreven verwacht hoe de verschillende bovenvermelde 
onderdelen zullen worden gerealiseerd (vb. benoemen van de zender(s), antenne(s), 
productie- en montagemogelijkheden, zijn er mobiele studio’s, aangeven of de 
studio geplaatst is/wordt door een ervaren partij, overmaken van reeds afgesloten 
contracten om dit te realiseren, benoemen van de opstelplaatsen, enz.). 

• Daarnaast wordt ook verwacht dat er een gedetailleerd overzicht wordt gegeven 
van de vooruitzichten en uitrol van technische investeringen.  

• De uitrol inzake investeringen kan niet losgekoppeld worden van het financiële 
plan en het businessplan en moet hierop afgestemd zijn. 

• Omdat in het kader van de erkenningsronde men per dossier kandideert voor één 
van de (drie) erkenningen als landelijke radio-omroeporganisatie, maar niet voor 
één specifiek frequentiepakket zullen enkel de (roll-out van) zendmasten en 
zendinfrastructuur in het kader van het voorkeurpakket beoordeeld worden. 

 
6° voor de verwezenlijkingen, plannen, intenties, en engagementen rond digitale radio-
uitzendingen via DAB+ en andere vormen van digitale radio:  



  
 

 
 

 
 

6 
 

a) de uitzendingen die de kandidaat op de dag van het indienen van de aanvraag tot 
erkenning verzorgt 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.  
 
Toelichting:  

• Bij dit punt wordt verwezen naar het verslag aan de regering bij dit besluit: De 
Vlaams Regering zet in op de digitalisering van het radiolandschap, onder de vorm 
van DAB+ en andere vormen van digitaal radioluisteren, zoals bijvoorbeeld internet, 
digitale televisie, enz. Van de landelijke radio-omroeporganisaties wordt een 
voortrekkersrol verwacht met het oog op het realiseren en versnellen van de 
digitalisering van het radiolandschap, en dit via actieve samenwerking en minstens 
medewerking rond de sectorgedragen initiatieven die de Vlaamse gemeenschap 
neemt om de verschillende vormen van digitaal radioluisteren te stimuleren. Via de 
toevoeging van het zesde punt werd een extra aanvullend kwalificatiecriterium 
voor een erkenning ingevoerd met betrekking tot de planningen, intenties, 
engagementen en eventuele verwezenlijkingen rond digitale radio-uitzendingen via 
DAB+ en andere vormen van digitale radio. Dit criterium wordt verder 
onderverdeeld in volgende criteria: a) de uitzendingen die de kandidaat op de dag 
van het indienen van de aanvraag tot erkenning verzorgt via de verschillende 
vormen van digitaal radioluisteren;  
b) de mensen en middelen die worden ingezet voor de verschillende vormen van 
digitaal radioluisteren. Onder ‘middelen’ vallen o.a. de financiële middelen die 
worden ingezet;  
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 via minstens de sectorgedragen initiatieven in 
Vlaanderen, zoals de stuurgroep ‘Digitale Radio Vlaanderen’. Hieronder valt ook de 
promotie en stimulering van de toekomstige engagementen anders dan vermeld in 
c), zoals redactionele aandacht. 

 
3.3. De weging van de kwalificatiecriteria (art. 5/1, lid 2 van het besluit):  
 

Criterium Percentage 
1) Concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema 30% 

2) Media-ervaring 20% 
3) Financieel plan 5% 

4) Business plan 10% 
5) Technische zend(infrastructuur) 10% 
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6) Verwezenlijkingen, plannen, intenties (…) rond DAB+ en andere 
vormen van digitale radio 

25% 

 
 
4. Externe expertise 
 
Bij het inhoudelijk en kwalitatief onderzoek van de ontvankelijk bevonden dossiers zal - 
indien mogelijk en onder voorbehoud van het aantal ontvankelijk bevonden 
kandidaatstellingen - beroep gedaan worden op externe expertise om voorafgaand aan 
de (al dan niet) erkenning objectief en deskundig advies uit te brengen over de 
ontvankelijk verklaarde erkenningsaanvragen. Daartoe werd een aantal weerhouden 
bedrijven aangeschreven met de vraag een offerte in te dienen die beantwoordt aan de 
vraag van het beleid om het proces van deze erkenning te begeleiden en de beoordeling 
van deze dossiers te ondersteunen en in kaart brengen.  
 
De opdracht voor dit bedrijf behelst 
- (i) het uitwerken van een methodologie van beoordeling waarbij wordt nagegaan in 

welke mate de aanvragers beantwoorden aan de zes aanvullende kwalificatiecriteria. 
De methodologie moet opgebouwd worden op een manier die toelaat dat er een 
beoordeling komt per aanvullend kwalificatiecriterium maar ook de coherentie en 
consistentie over de verschillende aanvullende kwalificatiecriteria heen van de 
dossierstukken nagaat;   

- (ii) het voeren van een onderzoek van de ingediende aanvraagdossiers op basis van de 
door de opdrachtgever goedkeurde methodologie van beoordeling en  

- (iii) het uitbrengen van  een gemotiveerd en coherent advies met daarin een 
rangschikking van de best scorende kandidaten. Het advies bevat tevens een duidelijke 
motivering/afweging waarom de ene kandidaat beter scoort dan een andere 
kandidaat.  

 
Van cruciaal belang in deze is de expertise bij de beoordeling van de zes aanvullende 
kwalificatiecriteria en over de criteria heen. De opdrachtnemer kan voor deze expertise 
beroep doen op experten die werkzaam zijn binnen zijn onderneming, maar ook externe 
experten inschakelen die vertrouwd zijn met de kwalificatiecriteria. De groep van experten 
moet samengesteld worden op een manier die garandeert dat de dossiers op de 
verschillende aanvullende kwalificatiecriteria en over de verschillende kwalificatiecriteria 
heen met de nodige expertise zullen worden beoordeeld, met speciale aandacht voor 
criterium 1 en 6, gezien deze twee criteria samen doorwegen voor 55%. 

 
5. Verduidelijkingen 
 
De kandidaat-landelijke radio-omroeporganisatie wordt gewezen op artikel 25/4, §1, van 
het besluit van 21 april 2017 dat stelt dat een kandidaat (lees rechtspersoon) slechts twee 
dossiers kan indienen die elk een verschillend omroepprogramma betreffen. Voor wie meer 
dan twee dossiers zou indienen, worden automatisch alleen het eerste en het tweede 
ingediende dossier ontvankelijk verklaard.  
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De kandidaat-landelijke radio-omroeporganisatie wordt gewezen ook gewezen op artikel 
25/4, §6, van het besluit van 21 april 2017: wie kandideert voor een erkenning als landelijke 
radio-omroeporganisatie en die erkenning ook verkrijgt, verliest de reeds bestaande 
erkenning die ermee onverenigbaar is.  
 
De frequentiepakketten worden in KIOSK genummerd in drie frequentiepakketten onder 
de noemer “pakket 1”, “pakket 2” en “pakket 3”. Die nummering stemt overeen met de 
pakket(volgorde) zoals die opgenomen is in het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 
2021 tot wijziging van 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 en de pakket(volgorde) zoals opgenomen in de oproep. Wie een 
foutief voorkeurspakket opgeeft en voor dit frequentiepakket erkend wordt, is verplicht 
ook dit frequentiepakket te gebruiken. 
 
De kandidaat-landelijke radio-omroeporganisatie dient zich te houden aan de richtlijnen 
zoals die neergelegd zijn in de handleiding die ter beschikking gesteld wordt om het 
dossier via KIOSK in te dienen. Van belang zijn daarbij de gebruikte formats/types van 
files om documenten in te dienen.  
 
Tevens dient de kandidaat, voor het indienen van zijn dossier, het bedrag van 50.000€ te 
storten op rekeningnummer BE44 3751 1110 0445 (BBRU BEBB) van het Departement CJM, 
Arenbergstraat 7-9, 1000 Brussel. Kandidaten wiens dossier niet ontvankelijk werd 
bevonden, krijgen dit bedrag teruggestort na de beslissing over de ontvankelijkheid.  
 
Conform artikel 25/7 van het besluit van 21 april 2017 moeten ontvankelijk bevonden 
kandidaten uiterlijk tien dagen na ontvangst van deze beslissing van ontvankelijkheid, een 
borgtocht van 150.000€ neerleggen.  
 
 
6. Verdere communicatie 
 
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. Er zal geen toelichting mogelijk zijn wanneer deze 
toelichting er toe zou leiden dat bepaalde informatie ter beschikbaar zou worden gesteld 
aan de ene kandidaat die niet beschikbaar wordt gesteld aan een andere kandidaat.  
 
 

mailto:kiosk@vlaanderen.be
mailto:radioerkenningen@vlaanderen.be
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Het decreet, de uitvoeringsbesluiten, de handleiding voor KIOSK, dit kader en de 
communicatie via alle relevante websites en publieke communicaties (moeten) volstaan 
om dossiers in te dienen en zicht te krijgen over hoe het proces verder zal verlopen. 
Eventuele antwoorden op generieke onduidelijkheden – voor zover deze zich nog zouden 
voordien en relevant zijn – zullen desgevallend beantwoord worden via publieke 
communicaties en via websites. 
 
 
Benjamin Dalle,  
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media  
16 augustus 2021 
 


