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DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL 

 

NOTA VOOR DE VLAAMSE REGERING 

 

Betreft:  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 

 

 

1. INHOUDELIJK 

 

1.1. Situering  

 

Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-

omroepen 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-omroepen definitief goed (VR 2017 2104 

DOC.0366/1BIS). 

 

Bij de definitieve goedkeuring van dat besluit werden negen frequenties, die wel voorwerp waren 

van de eerste en tweede principiële goedkeuring van dat besluit, niet opgenomen in het definitieve 

besluit van 21 april 2017, gelet op het advies van de Raad van State nr. 61.050/3 van 28 maart 2017. 

De Raad van State stelde vast dat het opnieuw vaststellen van deze 9 geschorste frequenties – die 

voorwerp waren van: 

-zowel een schorsingsarrest van de Raad van State van 4 september 2012 van 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;  

-als van een schorsingsarrest van de Raad van State van 26 november 2013 van het besluit van 21 

december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de opstelling van een frequentieplan en de 

vaststelling van frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke en 

lokale radio-omroepen – inging tegen het gezag van gewijsde.  

VR 2018 1901 DOC.0051/1
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Bovendien stelde de Raad van State vast dat er nog steeds geen (samenwerkings-)akkoord was 

tussen de gemeenschappen over de storende frequenties.  

 

In dezelfde beslissing van de Vlaamse Regering werd vervolgens beslist dat 7 van deze 9 

frequenties, toegekend bleven aan de landelijke radio-omroeporganisaties (omvattende enerzijds 

de landelijke radio-omroeporganisaties, anderzijds het samenwerkingsverband van de regionale 

radio-omroeporganisaties die conform artikel 143 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende 

radio-omroep en televisie (hierna mediadecreet) een landelijke radio-omroeporganisatie van 

rechtswege zijn), gezien hun bestaande erkenning voor deze frequenties en de verlenging van de 

erkenning tot 31 december 2021 op basis van artikel 242 van het mediadecreet. Het betreft de 

frequenties 

- Antwerpen 99.2 en Heuvelland 93.2, toegekend aan Qmusic 

- Brussegem 95.6 en Brussel 103.4, toegekend aan Joe 

- Bree 103.0, Schoten 102.9 en Tongeren 94.8, toegekend aan Nostalgie  

 

De overige twee geschorste frequenties, die niet aan de erkende landelijke radio-

omroeporganisaties toegekend werden, werden eveneens uit het frequentieplan geschrapt, met 

het oog op latere toevoeging aan de pakketten voor de netwerkradio-omroeporganisaties. Deze 

zijn geen voorwerp van erkenning. 

 

1.2. Recente evoluties 

 

Op 23 november 2017 daagde een groep van 83 radio-omroeporganisaties en vzw’s, de landelijke 

radio-omroeporganisaties JoeFM, Qmusic en Nostalgie voor de burgerlijke rechtbanken van Brussel 

en Antwerpen in kortgeding om te laten vast te stellen dat deze omroepen uitzenden ‘zonder te 

beschikken over een wettige erkenning’ en om de ‘staking van de inbreuken te bevelen’. Deze groep 

stemt deels overeen met de groep van 112 radio-omroeporganisaties die in het voorjaar van 2017 

het beroep tot schorsing en vernietiging van de nieuwe bepalingen over radio in het mediadecreet 

hebben aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Bij arrest van 21 december 2017 heeft het 

Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van deze bepalingen verworpen (zie VR 2018 1201 

MED.0003-1).  

 

De Vlaamse Gemeenschap is in deze zaken tussengekomen: de frequenties van de erkende 

landelijke radio-omroepen, wiens erkenningen werden verlengd tot 31 december 2021, komen met 

die vorderingen immers in het gedrang.  

 

Op de zitting van 29 november 2017 is voor de rechtbank van Antwerpen (Nostalgie) gevraagd en 

gepleit geweest om deze zaak naar Brussel te verhuizen, gelet op de samenhang met de dossiers 

in Brussel (Qmusic en Joe). Op de zitting van 30 november 2017 voor de rechtbank van Brussel 

werd een conclusiekalender afgesproken en een pleitdatum van 24 mei 2018 vooropgesteld. 

 

Bij notificatie van 13 december 2017 blijkt dat ook Topradio, Family Radio Vlaanderen en Radio 

Club FM tussenkomen in deze zaak.   
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Ook bij de Vlaamse Regulator voor de Media werd klaarblijkelijk een klacht ingediend ten einde 

de staking te zien van de uitzendingen van de landelijke radio-omroeporganisaties op deze 

frequenties wegens een mogelijk gebrek aan wettelijke basis.  

 

 

1.3. Verdere stappen na de beslissing van 21 april 2017 

 

Na de definitieve goedkeuring van het frequentieplan van 21 april 2017 werd onderhandeld en 

overlegd met de Franse Gemeenschap om zo snel mogelijk te komen tot een overeenkomst over 

de frequentieproblematiek en over de storende frequenties. 

 

Dit resulteerde in 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).  

 

Via dit akkoord wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen in het advies van de Raad van 

State bij het frequentieplan van 21 april 2017. Dit akkoord houdt de nodige samenwerking in tussen 

de beide gemeenschappen rond enerzijds de vastlegging van de frequentiekarakteristieken en 

anderzijds de coördinatie-afspraken bij wijzigingen in de respectievelijke frequenties. Het akkoord 

dient nog gefinaliseerd en geformaliseerd te worden via een samenwerkingsakkoord in de zin van 

artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980. 

 

 

1.4. Voorstel 

 

Nu het akkoord met de Franse Gemeenschap gesloten werd en afspraken gemaakt werden over 

de (storende) frequenties, kunnen ook de frequenties van de respectievelijke erkende landelijke 

radio-omroeporganisaties opnieuw vastgelegd worden in een plan om aldus de rechtsbasis van 

de verlengde erkenningen en zendvergunningen te herstellen.  

 

De dringende noodzaak tot herstellen/implementeren van de wettelijke gronden van de bestaande 

erkenningen en gebruik van frequenties wordt verantwoord door de (timing van de) juridische 

dreigingen van procedure die lopende en hangende zijn zowel voor de Vlaamse Regulator voor de 

Media, de burgerlijke rechtbanken in kortgeding als de Raad van State, zie hierboven onder 1.2. 

 

De mogelijke schorsing, vernietiging of opschorting van het gebruik van de frequenties van de 

erkenningen van de landelijke radio-omroeporganisaties zou kunnen leiden tot het aansprakelijk 

stellen van de Vlaamse Overheid en dus eveneens tot enorme vorderingen tot schadevergoeding 

van deze landelijke radio-omroepen tegen de Vlaamse Overheid, wegens inbreuk op de verlenging 

van de erkenningen tot 31 december 2021.  
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1.5. Raadpleging van de markt en de bevolking.  

 

Het voorliggend besluit werd niet ter raadpleging voorgelegd: de desbetreffende frequenties 

worden niet opengesteld naar de markt omdat ze deel uitmaken van de frequentiepakketten die 

in het verleden reeds toegekend werden aan de regionale en landelijke radio-omroeporganisaties 

en deze radio-omroeporganisaties hun erkenning verlengd zagen via het mediadecreet, zie hoger.  

 

Een dergelijke raadpleging heeft dan ook geen zin, omdat ze toegekend blijven aan wie ze 

toegekend werden.  

 

 

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP  

 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd uitgebracht op 17.01.2018. Er is geen 

begrotingsakkoord vereist 

 

 

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 

 

Er is geen weerslag op budgettair en personeelsmatig vlak wat de lokale besturen betreft. 

 

 

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 

PERSONEELSBUDGETTEN 

 

Er is geen weerslag wat de personeelsbehoeften en de personeelsbudgetten betreft. 

 

 

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 

 

5.1. Reguleringsimpactanalyse 

 

Een reguleringsimpactanalyse is niet vereist; de leidraad voor de opmaak van een 

Reguleringsimpactanalyse stelt letterlijk op pagina 20: “U moet ook geen RIA opmaken voor 

regelgeving ter goedkeuring van frequentieplannen ter uitvoering van het mediadecreet”.  

 

5.2. Taalkundig en legistiek advies 

 

Taalkundig en legistiek advies is niet vereist voor besluiten die in dezelfde vorm terugkomen en is 

bijgevolg niet vereist. Dit besluit herneemt grotendeels het besluit van 21 december 2012. 
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5.3. Advies van de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 

Het besluit kan geacht worden als een besluit dat niet van strategisch belang is, conform artikel 

3, §2, 2° van het decreet van 30 november 2017 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media en bijgevolg is het advies niet vereist.  

Zijdelings is het advies evenmin vereist wegens enerzijds het feit dat hierrond geen enkele 

beleidsmarge mogelijk is, onder meer omwille van de hangende rechtszaken en anderzijds de 

hoogdringendheid.  

 

5.4 Advies van de Raad van State 

 

Het voorliggende besluit werd niet voorgelegd aan de Raad van State, en dit wegens de 

hoogdringendheid van dit besluit op basis van de gronden zoals opgenomen in punt 1.4 van deze 

nota. Het herstel van de juridische zekerheid voor de landelijk radio-omroepen en de imminente 

dreiging van schade(vergoedingen) ten aanzien van de Vlaamse overheid is van dien aard dat 

advies van de Raad van State niet kan afgewacht worden.  

 

 

6. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

De Vlaamse Regering 

- hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van 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; 

- belast de Vlaamse Regering de Minister, bevoegd voor het mediabeleid, met de verdere 

uitvoering van dit besluit. 

 

Sven Gatz 

 

 

 

 

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 

 

 

Bijlagen 

1. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering  

2. Advies van de Inspectie van Financiën dd. 17.01.2018 

 




