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Ministerieel besluit houdende de erkenning als netwerkradio-

omroeporganisatie van B.G. - CONSULTING, Naamloze 
vennootschap voor frequentiepakket netwerkradio-

omroeporganisatie 4 – Ander profiel 2. 
 

 

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 het 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 13, tweede en 

derde lid; 

 

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 5; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 houdende de indeling 

van de frequentiepakketten voor de netwerkradio-omroeporganisaties per type 

netwerkradio-omroeporganisatie; 

 

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; 

 

Gelet op de aanvraag van de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit besluit, die tijdig 

een dossier heeft ingediend als netwerkradio-omroeporganisatie; 

 

Gelet op de beslissing van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 

van 12 juli 2017 waarbij het dossier van de kandidaat, vermeld in artikel 1 van dit 

besluit, ontvankelijk is bevonden; 

 

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 143/1 tot en 

met 143/3, en artikel 242, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016 en de 

artikelen 129 en 130; 

 

Overwegende de bepalingen van 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 er voor het toe te wijzen frequentiepakket naast de kandidaat, 

vermeld in artikel 1, twee andere kandidaten bij de beslissing van de Vlaams minister 

van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel van 12 juli 2017 ontvankelijk bevonden werden; 
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Overwegende de aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 143/2 paragraaf 

§2 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en 

vermeld in artikel 4 van 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 de beoordeling van de aanvragen op basis van de werkwijze die is 

opgenomen in de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd; 

 

Overwegende dat aan elke aanvraag op basis van de werkwijze een score werd 

toegekend op basis van de motivering die is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit 

is gevoegd; 

 

Overwegende dat de kandidaat, vermeld in artikel 1, de hoogste totaalscore 

behaalde; 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. B.G. - CONSULTING, Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel 

Priester Cuypersstraat 3, 1040 Brussel wordt erkend als netwerkradio-

omroeporganisatie voor frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 4 – Ander 

profiel 2.  

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018. 

  

Brussel,                                    . 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 

 




