
 

    pagina 1 van 2 

PERSMEDEDELING 
DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA LEGT VZW 

STREEKRADIO’S BOETE OP VAN 750 EURO 

VZW Streekradio’s werd bij beslissing van 1 december 2017 erkend als lokale 
radio-omroeporganisatie onder meer voor het frequentiepakket 72 
(Geraardsbergen 104.9 MHz- Zottegem 105.2 MHz – Ninove 106.2 MHz) voor het 
omroepprogramma MIG. Hieruit volgt dat VZW Streekradio’s op de drie 
genoemde frequenties van het frequentiepakket het omroepprogramma MIG 
moet uitzenden, of anders gezegd éénzelfde omroepprogramma op alle 
frequenties van het frequentiepakket. Enkel voor wat betreft radioreclame 
mag Streekradio’s de uitzendingen ontkoppelen. 
 

De onderzoekscel van de VRM stelt op 24 februari 2020 en de daaropvolgende 

dagen vast dat Streekradio’s via de frequentie 106.2 MHz te Ninove een 

programma-aanbod uitzendt dat volledig afwijkt van het reguliere 

programma-aanbod onder de roepnaam MIG, dat wordt uitgezonden via de 

frequenties 104.9 MHz te Geraardsbergen en 105.2 MHz te Zottegem. 

Uit het onderzoek van de VRM blijkt dat Streekradio’s minstens gedurende een 

tijd ontkoppelde uitzendingen onder een andere roepnaam dan “MIG” via de 

frequentie 106.2 MHz te Ninove heeft verzorgd, dit ter gelegenheid van het 

carnaval in Ninove. 

De VRM besluit dat Streekradio’s zo een inbreuk heeft begaan op artikel 134/1, 

derde lid, van het Mediadecreet door een ontkoppeld programma-aanbod uit 

te zenden via de frequentie 106.2 MHz te Ninove.  

De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen. 

* De opgelegde geldboetes komen niet toe aan de werkingsmiddelen van de 
VRM, maar komen terecht bij de algemene werkingsmiddelen van de Vlaamse 
overheid.  
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De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de VRM: 
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl 
 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij: 

 
Francis Soulliaert, Communicatieverantwoordelijke VRM 
e-mail: pers@vrm.vlaanderen.be – tel: 02/553.27.39 

 
 

Over de Vlaamse Regulator voor de Media: 
 

 
De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse 
audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars kijkt hij er op toe dat 
mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Hij 
komt tussen bij eventuele geschillen en behandelt klachten over en meldingen van 
mogelijke inbreuken op de regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de 
bescherming van minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse radio en tv. Tot 
slot beheert de VRM de toekenning van mediavergunningen aan Vlaamse audiovisuele 
media. De VRM werd in 2006 opgericht door de Vlaamse overheid. 
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