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Advies bij het voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot 

uitwerking van de raadplegingsprocedure, vermeld in artikel 133, §2, 

eerste lid, en artikel 201, §1, derde lid van het decreet van 27 maart 

2009 betreffende radio-omroep en televisie 

Situering 

De SARC werd per brief van 23 december 2022 door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle om 

advies gevraagd over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitwerking van de 

raadplegingsprocedure, vermeld in artikel 133, §2, eerste lid, en artikel 201, §1, derde lid van het 

decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. 

Dit artikel bepaalt dat wijzigingen in de duur van de licenties voor het aanbieden van 

etheromroepnetwerken, in de voorwaarden waaronder die kunnen worden verkregen, in de 

modaliteiten en de procedure voor het aanvragen, het wijzigen, het schorsen of het intrekken ervan, 

en in het digitale frequentieplan moeten worden voorafgegaan door een raadplegingsprocedure die 

wordt georganiseerd op de wijze en door de bevoegde dienst die de Vlaamse Regering aanwijst en is 

eveneens een bepaling die genomen werd in uitvoering van de omzetting van bovenvermelde 

richtlijn. Voorliggend besluit geeft uitvoering aan deze artikelen en legt de procedure voor de 

publieke raadpleging vast in een formele rechtsregel. 

De SARC-Sectorraad Media besprak het ontwerpbesluit op zijn vergadering van 9 januari 2023 en 

werkte het advies af via schriftelijke procedure. 

Advies 

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

ontwerp van besluit.  

Ten eerste merkt de raad op dat er enkel via e-mail kan worden gereageerd. Uit principiële 

overwegingen (inclusief beleid) vraagt de raad dat de overheid toch de mogelijkheid laat om 

schriftelijk te reageren en dat men daartoe ook een postadres opgeeft. Bovendien is de sectorraad 

van mening dat de rapportage openbaar zou moeten worden gemaakt. Dit gebeurt vandaag al maar 

wordt door het voorliggende besluit niet formeel opgelegd.  
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De raad begrijpt dat er niet letterlijk wordt geciteerd en dat organisaties niet bij naam worden 

genoemd maar meent dat men, in het kader van een transparant beleidsproces, toch een inzicht zou 

moeten krijgen in de manier waarop de feedback is verwerkt.  

Tot slot geeft de raad de suggestie dat er wordt nagedacht over adequate manieren om de lancering 

van de raadpleging voldoende breed bekend te maken. Er bestaan hiervoor verschillende opties zoals 

werken met een mailinglijst, social media, telefoonlijst, etc. Momenteel staat in het besluit dat de 

consultatie gecommuniceerd wordt via het Belgisch Staatsblad en de website van het departement.  

De sectorraad meent echter dat het opportuun zou zijn om de consultatie via bredere 

communicatiekanalen aan de betrokken partijen bekend te maken. 
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