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Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse
uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende
wijziging van diverse besluiten over radio-omroep
Verslag aan de regering
Algemene toelichting
Op 28 oktober 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan
het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over de radioomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep
en televisie. Dit decreet werd ondertussen overgemaakt aan het Vlaams Parlement
ter goedkeuring.
Via voorliggend ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen van
dat decreet. Het uitvoeringsbesluit bevat een aantal nieuwe bepalingen ten gevolge
van het decreet, maar wijzigt ten gevolge van dit decreet ook een groot aantal
bestaande besluiten die te maken hebben met radio-omroep om ze te actualiseren
aan het nieuwe decretale kader.
Zo worden onder meer nieuwe aanvullende kwalificatiecriteria voorgesteld
(uitvoering van artikel 143/3 en 145 van het ontwerp-radiodecreet, maar wordt
bijvoorbeeld ook het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende
de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media op bepaalde punten
aangepast.
Artikelsgewijze commentaar
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Art. 1. Dit artikel verduidelijkt bepaalde woorden uit dit uitvoeringsbesluit.
Hoofdstuk 2. Bepalingen ter uitvoering van het decreet van 27 maart 2009
Afdeling 1. Aandeel van zendtijd voor de netwerkradio-omroeporganisatie
Art. 2. Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 143/2, §1, 2°, c, lid 1 van het
mediadecreet. De twee derde omvat dus de uitzendtijd van het Nederlandstalige
en ‘Vlaamstalige’ muziekaanbod of profiel.
Een Nederlandstalig of Vlaams profiel of muziekaanbod: het Nederlandstalige en
Vlaamse muziekaanbod slaat op een concept waarbij aandacht moet zijn voor
Vlaamse en Nederlandstalige muziek in de uitzendingen van de radio-omroep. Het
Vlaamse of Nederlandstalige profiel slaat dan bijvoorbeeld op de radiouitzendingen van theatershows en sketches door Vlaamse of Nederlandstalige
artiesten of cabaretiers. Het Vlaamse profiel blijkt ook uit programma’s over
Vlaamstalige of Nederlandstalige artiesten.
Afdeling 2. Aanvullende kwalificatiecriteria voor de netwerkradioomroeporganisaties
Art. 3. Dit artikel geldt voor de netwerkradio-omroeporganisatie bedoeld in artikel
143/1, lid 1, 1° en is mutatis-mutandis gebaseerd op artikel 3 van het besluit van
de Vlaamse regering van 30 maart 2007 betreffende de procedure en de
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aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere
landelijke, regionale en lokale radio-omroepen, hierna AKW-besluit.
Met hoofd van de netwerkradio-omroeporganisatie wordt bedoeld de persoon die
belast is met de dagdagelijkse operationele leiding van de omroeporganisatie
Art. 4. Dit artikel geldt voor de netwerkradio-omroeporganisaties bedoeld in artikel
143/1, lid 1, 2° en 3° en is mutatis-mutandis gebaseerd op artikel 3 van het AKWbesluit.
Afdeling 3. Aanvullende kwalificatiecriteria voor de lokale omroeporganisaties
Art. 5. Dit artikel is mutatis-mutandis gebaseerd op artikel 3 van het AKW-besluit.
Afdeling 4. De erkenningsprocedure van de netwerkradio-omroeporganisaties
Art. 6. Dit artikel is mutatis-mutandis gebaseerd op artikel 2 van het AKW-besluit.
Art. 7. Dit artikel is gebaseerd op artikel 19 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator
voor de Media, hierna VRM-besluit.
Art. 8. Dit artikel is gebaseerd op artikel 29, §3 van het VRM-besluit.
Art. 9. Dit artikel is gebaseerd op artikel 27 van het VRM-besluit.
Art. 10. Dit artikel is gebaseerd op artikel 29, §1 van het VRM-besluit en bepaalt
de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
Art. 11. Dit artikel is gebaseerd op artikel 26 van het VRM-besluit.
Art. 12. Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 van het VRM-besluit.
Art. 13. Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van het AKW-besluit.
Art. 14. Dit artikel is gebaseerd op artikel 8 van het AKW-besluit.
Art. 15. De periode van opschorting van termijnen is gebaseerd op artikel 10 van
het VRM-besluit.
Afdeling 5. De erkenningsprocedure van de lokale radio-omroeporganisaties
Art. 16. Dit artikel is gebaseerd op artikel 5 van het AKW-besluit.
Art. 17. Dit artikel is gebaseerd op artikel 19 van het VRM-besluit.
Art. 18. Dit artikel is gebaseerd op artikel 29, §3 van het VRM-besluit.
Art. 19. Dit artikel is gebaseerd op artikel 27 van het VRM-besluit.
Art. 20. Dit artikel is gebaseerd op artikel 29, §1 van het VRM-besluit en bepaalt
de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
Art. 21. Dit artikel is gebaseerd op artikel 26 van het VRM-besluit.
Art. 22. Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 van het VRM-besluit.
Art. 23. Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van het AKW-besluit.
Art. 24. Dit artikel is gebaseerd op artikel 8 van het AKW-besluit.
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Art. 25. De periode van opschorting van termijnen is gebaseerd op artikel 10 van
het VRM-besluit.
Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003
betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere
landelijke, regionale en lokale radio-omroepen;
Art. 26. Pro memorie
Art. 27. Pro memorie
Art. 28. Via het nieuwe artikel 1/1 wordt een procedure ingevoerd voor de tijdelijke
zendvergunningen. Dit artikel formaliseert de reeds bestaande procedure bij de
VRM over de tijdelijke zendvergunningen in het uitvoeringsbesluit.
Art. 29. Pro memorie: ook tijdelijke zendvergunningen worden nu procedureel
geregeld.
Art. 30. De overdracht van zendvergunningen wordt onmogelijk gezien ook
erkenningen niet langer overgedragen kunnen worden.
Art. 31. Deze wijziging houdt een taalkundige verbetering in.
Art. 32. Via deze bepaling wordt de vergoeding voor een wijziging van een
zendvergunning met coördinatie opgetrokken van 200 naar 250€.
Art. 33. Via dit nieuwe artikel wordt ook een vergoeding gevraagd voor
coördinaties bij tijdelijke zendvergunningen. Een al dan niet coördinatie via het
BIPT is hier niet relevant want er wordt in principe altijd gecoördineerd. Wijziging
van een tijdelijke zendvergunning is niet relevant
Hoofdstuk 4. Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni
2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media.
Art. 34. Pro memorie
Art. 35. De betrokken artikelen over de lokale radio-omroepen worden opgeheven
omdat ze nu geïntegreerd zijn in dit besluit.
Art. 36. Pro memorie
Art. 37. Pro memorie
Art. 38. Hier wordt taalkundig verduidelijkt dat het enkel gaat om regionale
televisie-omroeporganisatie.
Art. 39. Dit artikel verduidelijkt over welke soort omroeporganisaties het gaat.
Art. 40. De toevoeging aan artikel 40 volgt uit artikel 134, lid 2, in fine van het
mediadecreet
Hoofdstuk 5. Wijziging aan het besluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2007
waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse
Radio- en Televisieomroep worden gesteld
Art. 41. Door deze toevoeging kan het Koninklijk besluit van 10 december 1987
waarbij de nodige frequenties ter beschikking van de "Belgische Radio en Televisie,
Nederlandse Uitzendingen" worden gesteld, worden opgeheven, zie hieronder.
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Art. 42. Dit artikel neemt de AM-frequenties van de VRT terug, nu deze niet langer
gebruikt worden door de VRT.
Hoofdstuk 6. Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering 30 maart 2007
betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden
voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen
Art. 43. Pro memorie
Art. 44. De eerste paragraaf wordt opgeheven omdat de materie nu geregeld
wordt in voorliggend besluit, de tweede paragraaf betreft een taalkundige
aanpassing.
Art. 45. Deze artikelen worden nu geïntegreerd in dit besluit.
Art. 46. Pro memorie.
De tweede aanpassing volgt uit het feit dat voor de lokale radioomroeporganisaties het voorwerp van die bepaling nu ook wordt geregeld via
voorliggend besluit.
Art. 47. Deze artikelen worden nu geïntegreerd in dit besluit.
Hoofdstuk 7. Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober
2007 houdende vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van
radio- en televisieomroepnetwerken
Art. 48. De kanalen 68 en 69 worden geschrapt uit het besluit, en dit ten gevolge
van het arrest van de Raad van State nr. 218.637 van 27 maart 2012. De kanalen
62 en 65 worden eveneens geschrapt uit dit plan ten gevolge van Europese
verplichtingen en beslissingen waardoor deze niet langer voor omroep worden
gebruikt.
Hoofdstuk 8. Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart
2008 houdende de terbeschikkingstelling van frequenties aan de Vlaamse Radioen Televisieomroep
Art. 49. Het Koninklijk besluit van 10 december 1987 wordt via dit besluit
opgeheven, bijgevolg verdwijnt ook de verwijzing naar dit besluit in artikel 3 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 houdende de
terbeschikkingstelling van frequenties aan de Vlaamse Radio- en Televisieomroep.
Hoofdstuk 9. Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008
betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor
het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende
zendvergunningen
Art. 50. Dit artikel wordt ingevoerd om verwarring te vermijden aangaande het
gebruik van frequentieblokken, -pakketten of -kanalen.
Art. 51. Dit artikel wordt ingevoegd op basis van het advies 59.290/3 van 25 mei
2016 bij het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende
wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie
en het decreet van 25 april 2014 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan
de
vastbenoemde
personeelsleden
van
de
Vlaamse
Radioen
Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend
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aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden, dat vereiste dat de voorziene
consultatie werd ingevoerd in het decreet dan wel in voorliggend besluit.
Hoofdstuk 10. Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober
2008 houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen
worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van
een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en
de bijhorende zendvergunningen
Art. 52. Dit artikel bevat een taalkundige verduidelijking.
Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Art. 53. Zie artikel 41. Het besluit is aldus zonder voorwerp geworden, gelet op
de overdracht van de bevoegdheden en de bepalingen aan de Vlaamse
Gemeenschap.
Art. 54. Pro memorie
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