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Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse 

Regering tot wijziging van de frequenties vervat in de bijlage bij het 

besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de 

vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- 

en televisieomroepnetwerken 

Situering 

De SARC werd per brief van 27 april 2022 door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle om advies 

gevraagd over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de frequenties 

vervat in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de 

vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken. 

De Europese Commissie nam op 28 april 2016 het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/687 betreffende de 

harmonisering van de frequentieband 694-790 MHz (de zgn. 700 MHz-band) voor terrestrische 

systemen die draadloze breedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen en 

voor flexibel nationaal gebruik in de Unie. Op 17 mei 2017 volgde het besluit van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie. Op 

basis hiervan moe(s)ten de lidstaten uiterlijk op 30 juni 2020 het gebruik van de 700 MHz-band 

toestaan door terrestrische systemen die draadloze breedbanddiensten voor elektronische 

communicatie kunnen verschaffen. De federale overheid heeft in uitvoering hiervan de wet 

betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bij wet van 27 juni 2021 aangepast en 

deze frequenties voor mobiele breedband bestemd. Op 28 november 2021 werd het KB betreffende 

radiotoegang in de 700MHz-band afgekondigd. Ingevolge deze Europese regelgeving, uitgewerkt in 

federale regelgeving, kan de Vlaamse Gemeenschap niet meer over de bewuste kanalen 49, 53 en 59 

in de 700 MHz-band beschikken. Deze behoren immers tot de 700 MHz-band die conform 

bovenvermelde wet en KB in de loop van 2022 geveild wordt door de federale overheid. 

Bijgevolg worden deze frequentiekanalen dan ook uit het bovenvermelde besluit geschrapt. 

De SARC-Sectorraad Media besprak het besluit op zijn vergadering van 11 mei 2022 en werkte het 

advies af via schriftelijke procedure. 
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Advies 

De Sectorraad Media adviseert positief. De Raad heeft nog enkele opmerkingen bij het voorliggend 

ontwerp van besluit. 

De sectorraad merkt op dat er in de nota wordt verwezen naar het decreet van 27 maart 2009 

betreffende radio-omroep en televisie en specifiek naar de Memorie van Toelichting die letterlijk 

wordt overgenomen. De betreffende passage gaat bijna uitsluitend over de noodzaak tot 

compensatie voor de overgehevelde frequenties door alternatieve spectrumcapaciteit, en de 

mogelijkheid de frequenties terug te nemen indien dergelijke capaciteit niet kan worden gevonden.  

De raad merkt op dat dit aspect vervolgens niet wordt behandeld in de nota, en stelt zich de vraag of 

een dergelijke compensatie vereist was voor de frequenties die aan de Vlaamse Gemeenschap waren 

toegewezen; zo ja, of desgevallend aan deze compensatieregeling uitvoering is gegeven; en zo nee, 

wat de relevantie is van deze passage. 

Daarnaast heeft de sectorraad nog een opmerking die niet over het huidige ontwerpbesluit gaat, 

maar wel over een problematiek die op korte termijn zeer actueel gaat worden. Op de volgende ITU 

World Radiocommunication Conference (WRC-23) voorzien voor november / december 2023 staat 

een herziening Radio Regulations, een internationaal verdrag m.b.t. het management van het 

radiospectrum en de lagere UHF band, geagendeerd. Meer bepaald zou het o.a. gaan om een 

herziening van de band 470-694MHz. De sectorraad wijst erop dat het van belang is dat er bij die 

herziening afdoende aandacht is voor het behoud van frequentieruimte voor omroepdoeleinden in 

brede zin en het verzekeren dat dit gebruik storingsvrij blijft. De audiovisuele sector (omroepen, 

productiehuizen, organisatoren van concerten en andere events, …) maakt immers gebruik van 

frequenties in deze bandbreedte voor zogenaamde PSME apparatuur (zoals draadloze microfoon, 

oortjes, …) die gebruikt wordt voor de productie van audiovisuele content. Het is volgens de raad dan 

ook belangrijk dat de Vlaamse overheid middels de WRC-onderhandelingen kan garanderen dat deze 

toepassingen ook in de toekomst (storingsvrij) kunnen worden ingezet voor de Vlaamse audiovisuele 

sector. 
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