
 

Advies ontwerp BVR frequentieplan 
13 april 2021  1 

 

 

  

Advies Sectorraad Media 

 13 april 2021 

 

Advies bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 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 

Situering 

De SARC werd per brief van 15 maart 2021 door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle om 

advies gevraagd over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 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. 

Op 12 februari 2021 werd een wijziging doorgevoerd aan het decreet van 27 maart 2009 betreffende 

radio-omroep en televisie (hierna: mediadecreet). Deze wijziging aan het mediadecreet hield onder 

meer de afschaffing in van de categorie van de regionale radio- omroeporganisaties. Ingevolge deze 

keuze worden via de wijzigingen aan voorliggend besluit ook de vroegere regionale frequentie-

pakketten samengevoegd tot een nieuw landelijk pakket. 

De SARC-Sectorraad Media besprak het besluit op zijn vergadering van 12 april 2021. 

Advies 

De Sectorraad Media adviseert positief maar maakt één technische opmerking bij het voorliggend 

ontwerp van besluit. 
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De sectorraad stelt vast dat er een fout staat in de oplijsting van frequenties. Er staat namelijk bij 

‘Meeuwen’ 92,5 vermeld. In de bijlagen daarentegen staat er bij ‘Meeuwen’ 93,5 genoteerd. Dit is de 

juiste frequentie. 
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