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Belang van radio 

Digimeter 2015 (iminds.be/digimeter): 
 Radioluisteraars: 

 

 Hoe lang? (CIM April – Juni 2015): 

 
 

 

Dagelijks gemiddelde 

3h 32 min 

Dagelijks Min. 1x/maand 
73,9% 88,2% 



Belang van radio 

Digimeter 2015 (iminds.be/digimeter): 
 Waar? Dagelijks: 

 Internet radio: 
 

 

Dagelijks Min. 1x/
maand 

10% Bijna 1 op 3 

In de auto Thuis 
50,6% 49,8% 



Belang van radio 

Digimeter 2015 (iminds.be/digimeter): 
 DAB: 

 58,9% van de Vlamingen gebruikt dagelijks de radio om 
het nieuws te volgen 

Dagelijks Ooit 
+-3% 10,2% 



      Online muziek: in opmars 

 
Digimeter 2015 (iminds.be/digimeter): 

 59,5% luisterde de maand voor het onderzoek online naar 
muziek (stijging van 3,2% t.o.v. Digimeter 2014) 

 

 Minder dan 1 op 4 betaalt voor online muziek (meestal via 
iTunes, 15,9%) 

45,3% 25% 
Meest populaire bron van 
online muziek 

1 op 4 gebruikers heeft 
betalende account 



Beleidsdocumenten over radio 

Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 
http://www.vlaanderen.be/en/authorities/members-
and-responsibilities-government-flanders-2014-2019 
 Beleidsnota Media (2014-2019)  

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bele
 idsnota-2014-2019-media)   
 Beleidsbrief Media (2016)  

https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/
 beleidsbrief-media-2015-2016.pdf  



VRT en digitale radio 
 VRT heeft geen zendvergunning nodig 

 Besluit Vlaamse Regering 9 maart 2007:  
•  Frequenties voor FM 

 Besluit Vlaamse Regering 14 maart 2008:  
•  Frequentieblok 12A voor DAB(+) 



VRT en digitale radio 
 Alle VRT radionetten vandaag multiplatform te beluisteren 

(DAB,  digitale TV, online radiospeler (Radioplus)) 
 VRT test momenteel DAB+ 
 Beheersovereenkomst VRT (2015-2019): 

 Toekomst van radio is digitaal 
 VRT moet inzetten op digitale radio via DAB+, digitale TV 
en Internet 
 VRT moet meewerken aan sectorgedragen initiatief voor 
technische transitie van FM naar DAB+ 
 VRT moet haar 5 radionetten aanbieden in FM zolang er 
geen algemene FM switch-off is 



Succesfactoren voor DAB+ 
 Voldoende breed en aantrekkelijk digitaal radio-

 aanbod 
 Alle grote commerciële radio’s aanwezig  in  DAB+ 
 Penetratiegraad van DAB+ ontvangers en 

 dekkingsgraad van DAB+ 
 Medewerking van de automobielsector 
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