PERSMEDEDELING

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA - ERKENNING GCV EKW MEDIA
(FREQUENTIEPAKKET 061) INGETROKKEN

De Vlaamse Regulator voor de Media trekt de
erkenning van GCV EKW Media als lokale radioomroeporganisatie in wegens niet uitzending (Essen
107.5 FM, Kalmthout 107.9 FM en Wuustwezel 106.1 FM)
Ingevolge de erkenningsronde voor particuliere radio-omroeporganisaties
werden bij beslissingen van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering zeven
lokale radio-omroeporganisaties erkend voor een termijn van negen jaar. GCV
EKW Media werd erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor
Frequentiepakket 061 – Essen 107.5 FM, Kalmthout 107.9 FM en Wuustwezel
106.1 FM.
De erkende lokale radio-omroeporganisaties dienden binnen het jaar na de
datum van ingang van de erkenning uit te zenden. Door afwezigheid van een
frequentieplan tussen 25 oktober 2018 (vernietiging bij arrest van de Raad van
State) en 4 april 2019 (inwerkingtreding nieuw frequentieplan), konden toen
gedurende iets meer dan vijf maanden geen zendvergunningen worden
afgeleverd. Om deze reden heeft de onderzoekscel van de VRM een verlenging
in acht genomen van de bestaande decretale termijn, dit met een extra
periode van ongeveer vijf maanden, om na te gaan welke lokale radioomroeporganisaties geen gebruik maken van de toegewezen
zendmogelijkheden.
Uit het onderzoek van de VRM blijkt dat GCV EKW Media sinds 21 oktober 2019
op geen enkele van de toegewezen frequenties uitzendingen heeft verzorgd,
met uitzondering van een periode waar op frequentie Kalmthout 107.9 FM
tijdelijk non-stop kerstmuziek werd uitgezonden.
In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of
het verkeerd gebruiken ervan, kan de VRM de erkenning van een lokale radioomroeporganisatie schorsen of intrekken. Met name wanneer een lokale radioomroeporganisatie één jaar na datum van ingang van de erkenning nog niet
uitzendt, stelt zij zich bloot aan een ambtshalve intrekking van de erkenning
door de VRM.
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Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een
ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle
voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van
ten minste een maand dient te beschikken.
Gelet op de eerdere toegestane regularisatieperiode, beslist de VRM nu om
de erkenning van GCV EKW Media als lokale radio-omroeporganisatie voor
Frequentiepakket 061 – Essen 107.5 FM, Kalmthout 107.9 FM en Wuustwezel
106.1 FM in te trekken

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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