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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2018/12619]
8 JUNI 2018. — Oproep tot het indienen van kandidaatstellingen voor een licentie voor het aanbieden
van een radio-omroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
1. Het digitaal frequentieplan is vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende
de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken (Belgisch
Staatsblad 6 november 2007), gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017. Op 14 oktober 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad 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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en van
28 april 2017.
De frequentiepakketten die het voorwerp zijn van deze oproep zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juni 2018 houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven
tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een
etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen
radio-omroepprogramma’s (Belgisch Staatsblad 6 juni 2018).
1.1. Met toepassing van artikel 7 van 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, verschijnt in het Belgisch Staatsblad een oproep tot het indienen van
kandidaatstellingen voor een licentie.
1.2. De pakketten van digitale frequenties waarvoor een aanvraag kan worden ingediend zijn neergelegd in de
bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende de vastlegging van de pakketten van digitale
frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een
vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het
aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s.
2. De voorwaarden en procedure voor deelname aan de vergelijkende toets voor het verkrijgen van een licentie,
de criteria voor vergelijking van de aanvraagdossiers, de bepalingen over de duur van de licentie en de vergoeding
voor het gebruik van een pakket van frequentieblokken of frequentiekanalen en de procedure voor het verkrijgen van
een of meer zendvergunningen liggen vervat in 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.
3. De volledige aanvraagdossiers worden ingediend bij de Vlaamse Regulator voor de Media, uiterlijk binnen de
zestig dagen na deze publicatie in het Belgisch Staatsblad, en dit met een aangetekende brief, of via elektronische post
of een ander telecommunicatiemiddel met elektronische handtekening die voldoet aan artikel 1322 van het Burgerlijk
Wetboek.
4. De nodige technische informatie wordt aan de kandidaten die een dossier willen indienen ter beschikking
gesteld via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid
(http://www.cjsm.be/media) en via de website van de Vlaamse Regulator voor de Media
(http://www.vlaamseregulatormedia.be).
5. De Vlaamse Regulator voor de Media organiseert een hoorzitting waarop kandidaten toelichting kunnen krijgen
bij de procedure en naar aanleiding van mogelijke vragen.
6. Het aanvraagdossier wordt ingediend middels een modelformulier.
Het formulier is beschikbaar op de website van de Vlaamse Regulator voor de Media
(http://www.vlaamseregulatormedia.be) of kan bij de griffie van de Vlaamse Regulator voor de Media, Koning Albert
II-laan 20, zevende verdieping, 1000 Brussel worden verkregen iedere dag tussen 10 en 12 uur en 14 en 16 uur,
uitgezonderd zaterdagen, zondagen en feestdagen.
Het formulier is tevens beschikbaar via een link van op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media
van de Vlaamse overheid (http://www.cjsm.be/media).
7. Voor het overige wordt verwezen naar de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie (en latere wijzigingen) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
Brussel, 8 juni 2018.
S. GATZ,
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
(De media worden verzocht deze oproep over te nemen)

