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Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opstelling van een frequentieplan 

en de vaststelling van frequenties die ter beschikking worden gesteld van de 
particuliere regionale en landelijke radio-omroeporganisaties 

 
 

DE VLAAMSE REGERING, 
 
 
Gelet op het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009, 
inzonderheid op artikel 133 § 2, lid 1, laatst gewijzigd bij decreet van 23 december 
2016; 
 
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op …; 
 
Overwegende dat de Raad van State in zijn arrest nr. 220.509 van 4 september 2012 
negen frequenties uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 
houdende de bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-
omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en 
de vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking worden 
gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen heeft 
geschorst; dat de Vlaamse Regering tot herstel van deze schorsing op 21 december 
2012 een besluit heeft uitgevaardigd waarbij deze 9 frequenties in een nieuw 
frequentieplan werden opgenomen; dat de Raad van State bij arrest nr. 225.714 van 26 
november 2013 ook dit besluit van 21 december 2012 eveneens heeft geschorst;  
 
Overwegende dat zeven van deze negen geschorste frequenties voorwerp uitmaken 
van de erkenning van landelijke radio-omroeporganisaties (meer bepaalde de landelijke 
radio-omroeporganisaties of het samenwerkingsverband van de regionale radio-
omroeporganisaties die aldus een landelijke radio-omroeporganisatie van rechtswege 
zijn, conform artikel 143 van het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 
maart 2009), wiens erkenning bij artikel 242 van het decreet betreffende radio-omroep 
en televisie van 27 maart 2009 afloopt op 31 december 2021; dat de andere twee 
frequenties die geschorst werden uit het besluit van 21 december 2012 geen voorwerp 
zijn van een erkenning;  
 
Overwegende dat het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 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 1 januari 2018 in werking is getreden en dat de 7 frequenties 
van de regionale en landelijke radio-omroeporganisaties die opgenomen zijn in 
voorliggend besluit daar geen deel van uitmaken, omdat de Raad van State bij het 
advies over het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 van oordeel was 
dat deze frequenties bij gebrek aan akkoord tussen de Gemeenschappen ten gevolge 
van de opeenvolgende schorsingsarresten niet konden worden opgenomen in dat 
frequentieplan; 
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Overwegende dat deze 7 frequenties, die vermeld zijn in voorliggend besluit, voorwerp 
uitmaken van het Akkoord van 8 december 2017 tussen de Regeringen van de 
Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie 
van aardse analoge radio-omroepfrequenties in frequentiemodulatie (FM 87.5-108 
MHz); dat over de frequenties in dit besluit een technisch akkoord werd gevonden 
conform artikel 1, lid 1 van bovenvermeld akkoord en dat bijgevolg deze frequenties 
geen (ernstige) storingen veroorzaken op radio-omroepen uit de andere 
Gemeenschappen; dat aldus de grondslag tot schorsing van deze frequenties is komen 
te vervallen; dat de frequenties opnieuw in dienst kunnen worden gesteld; 
 
Overwegende dat bij de toepassing van het beginsel van de continuïteit van de 
uitzendingen van de regionale en landelijke radio-omroepen de voorliggende 7 
frequenties met terugwerkende kracht moeten worden in dienst gesteld op 1 januari 
2018, gezien zij/deze voorwerp uitmaken van de erkenningen van de regionale en 
landelijke radio-omroeporganisaties die lopen tot 31 december 2021; 
 
Overwegende de dringende noodzakelijkheid van dit besluit, gebaseerd op de 
noodzaak tot herstel van de rechtszekerheid van de 7 bewuste frequenties op korte 
termijn nu het Akkoord van 8 december 2017 tussen de Regeringen van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie van 
aardse analoge radio-omroepfrequenties in frequentiemodulatie (FM 87.5-108 
MHz)werd gesloten, wat maakt dat het advies van de Raad van State conform artikel 3 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State niet vereist is;  
 
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel; 
 
Na beraadslaging, 
 
 
 

BESLUIT: 
 
 
Artikel. 1. Voor particuliere regionale en landelijke radio-omroeporganisaties wordt een 
frequentieplan, vermeld in bijlage I die bij dit besluit is gevoegd, vastgesteld. 
 
Art. 2. Aan de regionale en landelijke radio-omroeporganisaties worden de frequenties, 
vermeld in bijlage II die bij dit besluit is gevoegd, ter beschikking gesteld. 
 
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018. 
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Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 
 
Brussel, ... (datum). 
 
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Geert BOURGEOIS  
 

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sven GATZ 
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Bijlage I 
 

Lijst van Vlaamse frequenties voor particuliere radio 
Lokaliteit Freq Vermogen 
  (MHz) (watt) 
Antwerpen 99,2 12.589 
Bree 103,0 1995 
Brussegem 95,6 631 
Brussel 103,4 31.623 
Heuvelland 93,2 316 
Schoten 102,9 125.892 
Tongeren 94,8 1000 

 
Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van … 
houdende de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van frequenties die 
ter beschikking worden gesteld van de particuliere regionale en landelijke radio-
omroeporganisaties. 
 
Brussel, ... (datum). 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Geert BOURGEOIS  
 

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sven GATZ 
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Bijlage II 
 

Frequentiepakket landelijk net 1 
Lokaliteit Freq Vermogen 

  (MHz) (watt) 
BRUSSEGEM 95,6 631 
BRUSSEL 103,4 31.623 

 

Frequentiepakket landelijk net 2 
Lokaliteit Freq Vermogen 

  (MHz) (watt) 
ANTWERPEN 99,2 12.589 
HEUVELLAND (WIJTSCHATE) 93,2 316 

 

Frequentiepakket regionaal net Antwerpen 
Lokaliteit Freq Vermogen 

  (MHz) (watt) 
SCHOTEN 102,9 125.892 

 

Frequentiepakket regionaal net Limburg 
Lokaliteit Freq Vermogen 

  (MHz) (watt) 
BREE 103,0 1995 
TONGEREN 94,8 1000 

 
Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van … 
houdende de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van frequenties die 
ter beschikking worden gesteld van de particuliere regionale en landelijke radio-
omroeporganisaties. 
 
Brussel, ... (datum). 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Geert BOURGEOIS  
 

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sven GATZ 
 




