
 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Jongeren en Muziek, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 006 - Aalter [107.8 FM]; 

Deinze [106.2 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 
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Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Jongeren en Muziek, Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Oude Brugsepoort 102, 9800 Deinze wordt erkend als lokale 

radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 006 - Aalter [107.8 FM]; Deinze 

[106.2 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Lokale Radio Gompel, Vereniging 
zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 022 - Balen 

[105.6 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Lokale Radio Gompel, Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Onze Lieve Vrouwstraat 110, 2400 Mol wordt erkend als lokale 

radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 022 - Balen [105.6 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van R.A.D.I.O.-Mol (Regionale Aktuele en 
Directe Informatie overdracht - Mol), Vereniging zonder 

winstoogmerk voor Frequentiepakket 023 - Balen [107.6 FM]; 
Mol [105.2 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 



 

 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. R.A.D.I.O.-Mol (Regionale Aktuele en Directe Informatie overdracht - Mol), 

Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel Emiel Becquaertlaan 2 

bus 2.6, 2400 Mol wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor 

Frequentiepakket 023 - Balen [107.6 FM]; Mol [105.2 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Omega-Zuid Niet Openbare Radio, 
stadsradio Halle, Vereniging zonder winstoogmerk voor 

Frequentiepakket 025 - Beersel [105.6 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Omega-Zuid Niet Openbare Radio, stadsradio Halle, Vereniging zonder 

winstoogmerk met maatschappelijke zetel Bergensesteenweg 94, 1500 Halle wordt 

erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 025 - Beersel 

[105.6 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van MAGIC FM, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 032 - Blankenberge 

[107.6 FM]; Knokke-Heist [105.1 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. MAGIC FM, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel 

Vissersstraat 32, 8370 Blankenberge wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 032 - Blankenberge [107.6 FM]; Knokke-

Heist [105.1 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van RST (Radio Aktief), Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 034 - Borgloon [105.6 

FM]; Sint-Truiden [105.2 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. RST (Radio Aktief), Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Kazernestraat 14 B, 3800 Sint-Truiden wordt erkend als lokale 

radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 034 - Borgloon [105.6 FM]; Sint-

Truiden [105.2 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Omega, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 038 - Brecht [107.6 FM]; 

Zoersel [104.9 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Omega, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel De 

Knod 24, 2980 Zoersel wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor 

Frequentiepakket 038 - Brecht [107.6 FM]; Zoersel [104.9 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van V.R.T.-Houtlandradio (V.R.T.-
HOUTLANDRADIO), Vereniging zonder winstoogmerk voor 

Frequentiepakket 044 - Brugge [106.4 FM]; Torhout [107.9 
FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 



 

 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. V.R.T.-Houtlandradio (V.R.T.-HOUTLANDRADIO), Vereniging zonder 

winstoogmerk met maatschappelijke zetel Sparappelstraat 29, 8820 Torhout. wordt 

erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 044 - Brugge 

[106.4 FM]; Torhout [107.9 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio Horizon, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 049 - De Panne [107.6 

FM]; Nieuwpoort [106.1 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio Horizon, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke 

zetel Pelikaanstraat 30, 8620 Nieuwpoort wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 049 - De Panne [107.6 FM]; Nieuwpoort 

[106.1 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Vrije Lokale Radio Canteclaer Deinze, 
Vereniging zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 052 - 

Deinze [107.1 FM]; Gent [105.7 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Vrije Lokale Radio Canteclaer Deinze, Vereniging zonder winstoogmerk 

met maatschappelijke zetel Poekestraat 5E, 9800 Deinze wordt erkend als lokale 

radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 052 - Deinze [107.1 FM]; Gent 

[105.7 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van RADIO VRD, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 054 - Diepenbeek [106.5 

FM]; Hasselt [106.1 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. RADIO VRD, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel 

Paanhuisstraat 9 bus 4, 3590 Diepenbeek wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 054 - Diepenbeek [106.5 FM]; Hasselt 

[106.1 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Studio Mi Amigo, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 063 - Geel [107.0 FM]; 

Laakdal [107.8 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Studio Mi Amigo, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke 

zetel Rauwelkoven 89, 2440 Geel wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie 

voor Frequentiepakket 063 - Geel [107.0 FM]; Laakdal [107.8 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van G.R.K. (Genker Radio Kontakt), 
Vereniging zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 065 - 

Genk [107.4 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. G.R.K. (Genker Radio Kontakt), Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Noordlaan 6 A, 3600 Genk wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 065 - Genk [107.4 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Urgent, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 068 - Gent [105.3 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Urgent, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel 

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie 

voor Frequentiepakket 068 - Gent [105.3 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van ZRO-MS-ZRO Mietje Stroel (Zelzaatse 
Radio Omroep Mietje Stroel), Vereniging zonder winstoogmerk 

voor Frequentiepakket 070 - Gent [107.3 FM]; Zelzate [106.2 
FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 



 

 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. ZRO-MS-ZRO Mietje Stroel (Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel), 

Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel P. De Colvenaerplein 

7a, B, 9060 Zelzate wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor 

Frequentiepakket 070 - Gent [107.3 FM]; Zelzate [106.2 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Victoria (Vrije Culturele Organisatie 
voor Regionale Informatieoverdracht), Vereniging zonder 

winstoogmerk voor Frequentiepakket 076 - Halle [105.2 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Victoria (Vrije Culturele Organisatie voor Regionale Informatieoverdracht), 

Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel Poststraat 3A, 1500 

Halle wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 076 - 

Halle [105.2 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio Liefkenshoek, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 086 - Hoeilaart [105.8 

FM]; Overijse [107.8 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio Liefkenshoek, Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Schoetersstraat 52 in 2270 Herenthout wordt erkend als 

lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 086 - Hoeilaart [105.8 FM]; 

Overijse [107.8 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio Valencia, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 088 - Hoogstraten 

[105.0 FM]; Hoogstraten [105.8 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio Valencia, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke 

zetel Gaarshof 5 2321 Meer wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor 

Frequentiepakket 088 - Hoogstraten [105.0 FM]; Hoogstraten [105.8 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van BAHENA, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 089 - Hoogstraten 

[105.4 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. BAHENA, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel 

Klokkenstraat 22, 2387 Baarle-Hertog wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 089 - Hoogstraten [105.4 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Amerika, Aktiegroep Meulebeeks Radio 
Instituut voor Kultuur en Animatie, Vereniging zonder 

winstoogmerk voor Frequentiepakket 090 - Izegem [105.6 
FM]; Meulebeke [106.9 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 



 

 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Amerika, Aktiegroep Meulebeeks Radio Instituut voor Kultuur en Animatie, 

Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel Oude Tieltstraat 23, 

8760 Meulebeke wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor 

Frequentiepakket 090 - Izegem [105.6 FM]; Meulebeke [106.9 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio 2000 Exclusief, Vereniging 
zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 091 - Izegem 

[107.6 FM]; Roeselare [107.2 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio 2000 Exclusief, Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Slabbaardstraat-Noord 78, 8870 Izegem wordt erkend als 

lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 091 - Izegem [107.6 FM]; 

Roeselare [107.2 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van VZW Stadsradio Moetoen Vilvoorde, 
Vereniging zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 093 - 

Kampenhout [107.4 FM]; Vilvoorde [105.7 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. VZW Stadsradio Moetoen Vilvoorde, Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Hogeweg 211, 2800 Mechelen wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 093 - Kampenhout [107.4 FM]; Vilvoorde 

[105.7 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio Monza, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 095 - Kinrooi [106.5 FM]; 

Maaseik [105.6 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio Monza, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel 

Esserstraat 1 bus 2, 3640 Kinrooi wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie 

voor Frequentiepakket 095 - Kinrooi [106.5 FM]; Maaseik [105.6 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Kompas (Kulturele Onafhankelijke 
Maatschappelijke Publieke Audio Service), Vereniging zonder 

winstoogmerk voor Frequentiepakket 099 - Koekelare [105.8 
FM]; Oostende [106.3 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 



 

 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Kompas (Kulturele Onafhankelijke Maatschappelijke Publieke Audio 

Service), Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel Lekestraat 36, 

8680 Koekelare wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor 

Frequentiepakket 099 - Koekelare [105.8 FM]; Oostende [106.3 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van RADIO WEST, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 100 - Koksijde [104.8 

FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. RADIO WEST, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke 

zetel Noordstraat 8 8670 Koksijde wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie 

voor Frequentiepakket 100 - Koksijde [104.8 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Scomiro (Socio - Culturele 
Onafhankelijke Maaslandse Informatieve Regionale 

Organisatie), Vereniging zonder winstoogmerk voor 
Frequentiepakket 109 - Maasmechelen [106.7 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 



 

 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Scomiro (Socio - Culturele Onafhankelijke Maaslandse Informatieve 

Regionale Organisatie), Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel 

Rijksweg 285, 3930 Maasmechelen wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie 

voor Frequentiepakket 109 - Maasmechelen [106.7 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Lokale Klankomroep Pallieter, 
Vereniging zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 110 - 

Menen [89.9 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Lokale Klankomroep Pallieter, Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Zandputstraat 50, 8930 Menen wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 110 - Menen [89.9 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio Melinda, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 111 - Middelkerke 

[107.8 FM]; Nieuwpoort [107.2 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio Melinda, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke 

zetel Torhoutsesteenweg 4 B, 8432 Middelkerke wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 111 - Middelkerke [107.8 FM]; Nieuwpoort 

[107.2 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio 2000 Exclusief, Vereniging 
zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 114 - Oostkamp 

[105.7 FM]; Torhout [107.5 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio 2000 Exclusief, Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Slabbaardstraat-Noord 78, 8870 Izegem wordt erkend als 

lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 114 - Oostkamp [105.7 FM]; 

Torhout [107.5 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van VMI (VERRASSENDE MEDIA 
INITIATIEVEN), Vereniging zonder winstoogmerk voor 

Frequentiepakket 115 - Oostkamp [107.7 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. VMI (VERRASSENDE MEDIA INITIATIEVEN), Vereniging zonder 

winstoogmerk met maatschappelijke zetel Sint-Lenardstraat 25, 8380 Dudzele wordt 

erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 115 - Oostkamp 

[107.7 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio Paloma, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 116 - Ravels [106.0 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio Paloma, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke 

zetel Aarle 33 2382 Ravels (Poppel) wordt erkend als lokale radio-omroeporganisatie 

voor Frequentiepakket 116 - Ravels [106.0 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Vrije Radio Wellen, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 119 - Sint-Truiden 

[106.3 FM]; Wellen [104.9 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Vrije Radio Wellen, Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Dorpstraat 25a, 3830 Wellen wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 119 - Sint-Truiden [106.3 FM]; Wellen 

[104.9 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van Radio Molenland, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 120 - Tielt [106.5 FM]; 

Wielsbeke [107.3 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Radio Molenland, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke 

zetel Predikherenstraat 1/b, 8750 Wingene wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 120 - Tielt [106.5 FM]; Wielsbeke [107.3 

FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van ATfm (AT-FM Hasselt Haspengouw), 
Vereniging zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 123 - 

Tongeren [106.6 FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. ATfm (AT-FM Hasselt Haspengouw), Vereniging zonder winstoogmerk met 

maatschappelijke zetel Veldstraat 157 3511 Hasselt wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 123 - Tongeren [106.6 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 



 

 
 

 

Ministerieel besluit houdende de erkenning als lokale radio-

omroeporganisatie van X-ray FM, Vereniging zonder 
winstoogmerk voor Frequentiepakket 124 - Torhout [106.8 

FM]. 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL, 

 

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 

132, gewijzigd bij decreet van 23 december 2016; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse 

uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en 

houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, artikel 23, lid 2 en 3; 

 

Gelet op 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, artikel 6; 

 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 16 mei 2017; 

 

Overwegende het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, 

meer bepaald de artikelen 127 tot en met 128, 131 tot en met 136 en 144 tot en met 

146, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de artikelen 

129 en 130; 

 

Gelet op 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; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende 

diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 

en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, een dossier 

ingediend heeft in het kader van de oproep tot kandidaatstelling als lokale radio-

omroeporganisatie; 

 

Overwegende de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel van {datum veld beslissing minister} waarbij het dossier van de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 



 

Overwegende dat na onderzoek van de aanvraag blijkt dat de kandidaat voldoet aan 

de voorwaarden om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, als enige een 

dossier ingediend heeft voor het frequentiepakket, vermeld in artikel 1 van dit besluit; 

 

Overwegende dat bijgevolg de erkenning toegekend kan worden aan de kandidaat, 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. X-ray FM, Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel 

President Kennedylaan 24, 8870 Izegem wordt erkend als lokale radio-

omroeporganisatie voor Frequentiepakket 124 - Torhout [106.8 FM].  

 

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 

 




