
VISIETEKST VRRO – LOKALE DAB+ (MEI 2021) 

VRRO: HET IS NU 5 VOOR 12 VOOR LOKALE DAB+ 

Hierbij presenteren wij u een visietekst van de VRRO aangaande de toekomst van de lokale 

radiozenders op DAB+. 

De VRRO (Vereniging Regionale Radio Omroepen) groepeert momenteel ongeveer 40% van 

de onafhankelijke lokale radiozenders in Vlaanderen. De VRRO is een vzw in oprichting die de 

belangen van de bij haar aangesloten onafhankelijke lokale radiozenders tracht te verdedigen. 

Dat is niet evident, want binnen de aangesloten radiozenders is er een grote diversiteit. De 

VRRO ging al meermaals in dialoog met het kabinet van de mediaminister en met de 

administratie media en wordt daarnaast nu ook officieel vertegenwoordigd in de SARC 

(Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media). De VRRO stelt een 

constructieve en positieve houding voorop. 

De lokale radiosector is géén marginale sector. De recentste CIM-cijfers (periode: september 

2020-februari 2021) maken duidelijk dat de lokale radiozenders een 7% marktaandeel 

hebben. Dat is te vergelijken met Nostalgie. De lokale zenders hebben grofweg een 600.000 

luisteraars. Het gaat vaak om een trouw publiek en niet zelden om mensen die via andere 

manieren niet zo snel bereikt kunnen worden en/of niet actief zijn op sociale media. 

1. Voorafgaand 

De nieuwe mediaminister Benjamin Dalle maakte in zijn beleidsnota 2019-2024 duidelijk om 

heel erg in te willen zetten op digitalisering. Zo wenst de minister ook DAB+-mogelijkheden 

voor lokale radiozenders te onderzoeken en uit te rollen. Daarmee gaat hij verder op de door 

de vorige mediaminister, Sven Gatz, ingeslagen weg waarbij FM terrein verliest en de 

digitalisering van de radiosector stilaan maar zeker een feit wordt. De keuze om eerst de 

grotere radiospelers DAB+-kansen te geven, was een politieke keuze. 

De VRRO reageerde in 2019 reeds positief op de plannen van de mediaminister om vast en 

zeker werk te maken van DAB+-kansen voor de lokale radiozenders. Vanuit de sector is de 

vraag er al een hele tijd. De VRRO wil er namens haar aangesloten leden alles aan doen om de 

digitale boot niet te missen. Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat het einde van de 

analoge zendtechniek ook het einde van de lokale radiozenders in Vlaanderen betekent. 

Daarnaast zou het indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel om hen geen kansen hiertoe te 

bieden. 

Reeds op 13 november 2019 maakten wij in een persbericht (zie www.vrro.be) gewag van 

twee belangrijke stappen in de digitale omslag van de lokale radiozenders: 

- Mogelijkheden om op DAB+ uit te zenden die betaalbaar zijn voor de modale lokale 

radiozender; 

- Mogelijkheden om uit te zenden via het platform Radioplayer.be aan een voor de lokale 

radiozenders (zeer) gunstig en haalbaar tarief.  

De VRRO reikt de hand naar de nieuwe mediaminister om hierover verder in dialoog te gaan. 

http://www.vrro.be/


We stellen vast dat het kabinet in de VRRO een gesprekspartner ziet en dat verheugt ons.  

Tevens is punt 2 in de opsomming hierboven inmiddels gerealiseerd en kunnen lokale 

radiozenders aan een gunsttarief op Radioplayer.be. De jaarlijkse steun van de Vlaamse 

Overheid lijkt evenwel noodzakelijk om de toekomst van de lokale radiozenders op dit 

platform ook op langere termijn veilig te stellen. 

Bijkomend zou de VRRO ook willen blijven aandringen op een must carry-statuut voor lokale 

radio-omroepen bij Telenet, Proximus, Orange, Scarlet en andere aanbieders van digitale 

televisie en radio, naar analogie met de regionale tv-zenders. 

2. Speerpunten aangaande DAB+ 

De VRRO is blij te vernemen dat de mediaminister ook voor de lokale radiozenders kansen wil 

creëren om op DAB+ uit te zenden. DAB+ zit in de lift, zeker gezien de verplichting in nieuwe 

wagens. Er is de uitmuntende geluidskwaliteit en de mindere storingsgevoeligheid (‘gekraak’) 

waardoor wie eens de omslag maakt naar DAB+ niet meer terugkeert naar FM. De digitale 

omwenteling is – na televisie – nu ook definitief ingezet voor de radiosector. Zowel online 

luisteren als via DAB+ is dé toekomst. 

Ook bij de lokale radiozenders komt vaak de vraag: “Zenden jullie niet uit op DAB+?”. Het 

opzetten van lokale muxen is onontbeerlijk.  

Merk op dat vorig jaar in de zoomsessie, waarbij de minister in rechtstreekse dialoog ging met 

de lokale radiozenders, de minister aangaf een bevraging te gaan doen om te polsen welke 

lokale radiozenders momenteel reeds interesse hebben in DAB+. Dit zou een goed startpunt 

zijn voor de verdere uitrol van lokale DAB+ omdat alles staat of valt met de concrete interesse 

vanuit de sector. Hier maakt men best snel werk van. We noteren nu reeds een grote interesse 

bij onze leden, mits de stap betaalbaar blijft. 

De lokale radiozenders niet toelaten op DAB+ zou vroeg of laat hun doodsteek betekenen. 

Bijkomend zorgen de lokale radiozenders, die sinds de pandemie nog dichter dan ooit bij hun 

luisteraars staan, voor diversiteit en kunnen ze ook een motor betekenen in een verdere 

doorbraak van DAB+. Lokale DAB+ zal voorts ook een verdere professionalisering van de lokale 

radiosector in de hand werken, mits het toegekende zendgebied voldoende ruim gekozen is.  

We zien momenteel een snelle evolutie richting DAB+. Zodoende zijn er op FM, zéker voor de 

lokale radiozenders, elke dag dat we wachten minder potentiële luisteraars. De sector die het 

toch al moeilijk heeft (duidelijk lagere inkomsten o.w.v. de pandemie) dreigt de digitale boot 

te missen. Bovendien weten vele mensen niet hoe ze op een DAB+-toestel moeten scannen 

en doen ze dat maar één keer. Zo dreigt de situatie te ontstaan dat lokale radiozenders nooit 

in de voorkeur van DAB+-toestellen komen. 

In de marge merken we op dat er het afgelopen jaar enkele spontane ideeën tot 

pilootprojecten zijn ontstaan. Daarbij namen zelfs enkele Limburgse lokale radiozenders de 

vrijheid om een tijdelijke DAB+-zendvergunning aan te vragen bij de VRM. Zie: 

https://vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2020/aanvraag-tijdelijke-

zendvergunning-dab-kan-niet-toegekend-worden. Toen waren er geen frequenties 

beschikbaar die hiervoor ingezet konden worden, meldde de VRM. Echter, nu kanaal 10 

ingezet kan worden, zijn er hier duidelijk opportuniteiten voor lokale DAB+. Om storingen 

https://vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2020/aanvraag-tijdelijke-zendvergunning-dab-kan-niet-toegekend-worden
https://vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2020/aanvraag-tijdelijke-zendvergunning-dab-kan-niet-toegekend-worden


helemaal onmogelijk te maken, lijkt het ons noodzakelijk om ook – indien nog niet gebeurd - 

coördinatieprocedures op te starten met het buitenland aangaande andere kanalen (zoals 

kanaal 8). 

Speerpunt 1: een leefbaar bereik 

Bij de laatste lokale erkenningsronde voor FM werden er frequenties geclusterd. Daardoor is 

het bereik toegenomen. Een groter bereik zorgt voor een grotere leefbaarheid. Het is 

essentieel dat de zendgebieden voor lokale DAB+ groot genoeg zijn.  

Zeker de eerste jaren zal het er voor de lokale radiozenders op aankomen om én op FM, én 

via streaming én op DAB+ aanwezig te zijn. Dat zorgt automatisch voor een hoger 

kostenplaatje. Een groter bereik leidt tot grotere overlevingskansen. Voor centrumsteden zou 

het bereik 100% - ook binnenshuis – moeten zijn binnen de volledige stad. Ook in meer 

landelijke gebieden moet er worden gestreefd naar een leefbaar zendgebied. Een idee zou 

kunnen zijn om hier te kijken naar de nieuwe Vlaamse referentieregio’s, gezien het mooi 

afgebakende entiteiten zijn met een culturele/maatschappelijke eigenheid die de lokale 

radiozenders mee uitdragen. 

Speerpunt 2: een correcte technische installatie 

Aangaande FM is er een enorme expertise. DAB+ als techniek is recenter. Het is belangrijk dat 

de technische realisatie op een degelijke en professionele manier gebeurt door mensen met 

kennis van zaken om allerhande storingen te vermijden.  

Voor de technische realisatie van een FM-frequentie heeft de lokale radiozender altijd zelf de 

keuze van partner/operator gehad. Ook nu zouden wij aangaande DAB+ daarvoor willen 

pleiten. Minstens zou aan de lokale radiozenders in een bepaalde regio initieel de kans 

geboden moeten worden om zelf een technische partner te kiezen. Een optie zou kunnen zijn 

om de naam van deze persoon of operator verplicht te melden bij de vergunningsaanvraag en 

dit per opstelpunt. Het kan een eerste aanspreekpunt zijn bij storingen. 

Het voordeel van deze aanpak is dat men de markt kan laten spelen en dat de lokale 

radiozenders kunnen kiezen voor een voor hen betaalbare oplossing waarbij de prijszetting 

niet kan worden bepaald door een monopolist. 

Speerpunt 3: lokale DAB+ voor lokale radiozenders 

De netwerkradio’s en grote commerciële radiozenders zijn decretaal verplicht om op DAB+ uit 

te zenden. Aangaande lokale FM werd deze verplichting niet ingebouwd. Het lijkt desondanks 

contradictorisch om voor de lokale DAB+ bijvoorbeeld aan een nieuwe erkenningsronde te 

denken. Ook in Wallonië en Nederland zien we primair DAB+-kansen voor de bestaande lokale 

radiozenders die dat wensen. Hier zou absolute voorrang aan gegeven moeten worden. Een 

erkenningsronde maakt dat de toewijzingsprocedure al snel een tiental maanden tot een jaar 

langer in beslag zal nemen. Merk op dat er bij de muxen die Norking beheert nooit, ook niet 

voor kanaal 10 waar men nu kansen ziet voor lokale DAB+, een erkenningsronde is geweest.  

  



Speerpunt 4: een snelle uitrol 

Vlaanderen wil zich profileren als technologische regio, maar als het op digitalisering van de 

lokale radiosector aankomt lopen we achter op onze buurlanden en regio’s.  

Er zijn o.a. twee studies aangaande lokale DAB+ bekend die door Broadcast Partners werden 

opgesteld. Eerdere proefprojecten in Nederland hebben de nodige expertise opgeleverd. De 

VRRO denkt dat proefprojecten, als de frequentieruimte toch beschikbaar is, weinig kunnen 

bijdragen. De VRRO zou liever een snelle definitieve uitrol zien waarbij achteraf eventueel 

optimalisatie mogelijk is. 

Wat is mogelijk? 

De bestaande lokale radio-omroepen, die willen en kunnen starten, een deel van de 

beschikbare ruimte op de mux toewijzen. Erkende lokale radiozenders die het (nog) niet zien 

zitten om op DAB+ te gaan, laat men vrij in die keuze. Een heel aantal lokale radio-omroepen 

kunnen snel klaar zijn om op DAB+ te starten. Niet langer wachten is de boodschap. 

Wat moet? 

De bestaande lokale radio-omroepen die wensen uit te zenden via DAB+ krijgen automatisch 

een erkenning. Zoals de nationale omroepen en de netwerken. Voor de restcapaciteit van de 

lokale muxen, kan de overheid vervolgens een erkenningsronde organiseren. 

De VRRO zou graag een snelle theoretische en praktische uitrol zien van een degelijke plan 

voor lokale DAB+ en is zoals steeds weer bereid om hierover in dialoog te gaan met de 

beleidsmakers. Graag actie: nu!  

 


