
 
 
UITNODIGING – PERS EVENEMENT 
 

Norkring België lanceert DAB+ radio 
 
(Antwerpen, 8 mei 2015) - Op woensdag 20 mei om 9u, zal Norkring officieel DAB+  
in en rond Brussel lanceren tijdens het WorldDMB European Automotive Event in 
Brussel. 
Met een druk op de knop zal Minister van Media Sven Gatz officieel DAB+ de ether 
insturen. Dit is een eerste stap naar een dekking in heel Vlaanderen.  
 
7 commerciële radio’s (Top Radio, VBRO Radio, Radio Maria, Radio FG, Radiostad, 
Familie Radio en ClubFM) kan je dan thuis, op het werk of in de wagen beluisteren in 
een perfecte digitale HD kwaliteit.  
 
Deze lancering versterkt het digitale aanbod van de VRT en RTBF die in totaal 16 DAB 
kanalen in de ether hebben.  
Norkring België zal als licentiehouder van de DAB+ frequenties instaan voor de 
distributie van het digitale signaal door de ether. 
 
DAB+ is de nieuwste digitale radiotechnologie met betere audiokwaliteit dan DAB en 
met tal van innovatieve mogelijkheden (extra nieuwsinformatie, betere 
verkeersinformatie, slideshows met afbeeldingen van logo’s, artiesten, 
webcambeelden,…).  
 
Bewust wordt het WorldDMB European Automotive Event als lanceringsevent gekozen. 
De auto-industrie speelt immers een belangrijke rol in het succes van DAB+. Het 
radioluisteren in de wagen vertegenwoordigt 23 procent van de luisteruren. Ook heel 
wat nieuwe navigatiesystemen en verkeersapplicaties gebruiken DAB+.  
 
U vindt het volledige programma van dit evenement in bijlage.  
Adres: Autoworld – Jubelpark 11 – 1000 Brussel 
Inschrijven: http://www.worlddab.org/events/detail/387#registration 
 
Een persbericht zal ter beschikking zijn op 20 mei, na de lancering. 
 
* DAB = Digital Audio Broadcasting  
* DAB+ = Digital Audio Broadcasting Plus 
* HD= High Definition 

 
Over Norkring België – www.norkring.be 
Norkring België is een netwerkoperator met een eigen omroepnetwerk en uitzendlicenties voor 
draadloze digitale televisie, digitale radio en andere digitale datatoepassingen in Vlaanderen en 
Brussel. Sinds 2009 is Norkring België de eigenaar van het volledige zenderpark in Vlaanderen 
en Brussel. In 2009 verwierf Norkring België ook de licenties voor het aanbieden van een 
televisie- en radio-omroepnetwerk en de bijhorende digitale frequentiepakketten. 
  
Perscontact: 
Voor meer informatie over Norkring België en zijn activiteiten, kunt u contact opnemen met 
Kristien Boels - Marketing & Communications manager van Norkring België, M 0496/078977, 
kristien.boels@norkring.be 
 
 


