PERSMEDEDELING

DONDERDAG 3 DECEMBER 2020

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VRM legt VZW TwinMedia (750 euro) en VZW Radio
2000 Exclusief (1.500 euro) boete op wegens verboden
gestructureerde eenvormigheid in het
programmabeleid. Beide lokale radioomroeporganisaties moeten zich uiterlijk 31 december
2020 aan het Mediadecreet conformeren.
Op 16 juni 2020 voerde de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor de
Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele Media,
een luisteronderzoek in de drie betreffende comfortzones van de lokale radioomroeporganisaties VZW TwinMedia (‘Musica FM’) en VZW Radio 2000
Exclusief (‘I.R.O’ en ‘T.R.O.’), die actief zijn op verschillende locaties in WestVlaanderen.
Bij dit luisteronderzoek wordt vastgesteld dat in de drie verschillende
verzorgingsgebieden een grotendeels identiek programma-aanbod wordt
uitgezonden via de zes frequenties. Zo is het muziekaanbod tijdens het
luisteronderzoek identiek. De enige verschillen of afwijkingen zijn de
uitzendingen van de respectievelijke roepnamen en de reclameblokken die niet
steeds identiek zijn. Het nieuwsaanbod bevat eveneens dezelfde
nieuwsberichten, die evenwel op een andere wijze gecombineerd worden in
de (op het uur) uitgezonden journaals. ‘Musica FM’, ‘I.R.O’ en ‘T.R.O’ gebruiken
ook eenzelfde PI-code.
Op 9 september 2020 werd een bijkomend luisteronderzoek uitgevoerd. Nog
steeds blijkt het uitgezonden programma-aanbod via de zes frequenties in de
drie verschillende verzorgingsgebieden grotendeels identiek.
Het uitzenden van een gezamenlijk programma-aanbod of elke
gestructureerde eenvormigheid in het programma-beleid door lokale radioomroeporganisaties, wordt echter verboden door artikel 134/1 van het
Mediadecreet.
Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat een
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inbreuk op het verbod op ketenvorming door gestructureerde
eenvormigheid in het programmabeleid een ernstige inbreuk betreft die
leidt tot een uitholling van de decretale opdracht die is weggelegd voor
lokale radio-omroeporganisaties.
Aangezien de inbreuken bij VZW TwinMedia betrekking hebben op 1
omroepprogramma wordt een administratieve geldboete van 750 euro
opgelegd. Bij VZW Radio 2000 Exclusief hebben de inbreuken betrekking
op 2 omroepprogramma’s. Daarom wordt aan VZW Radio 2000 Exclusief
een administratieve geldboete van 1.500 euro opgelegd.
VZW TwinMedia en VZW Radio 2000 Exclusief worden hierbij verplicht
zich uiterlijk op 31 december 2020 aan het Mediadecreet te conformeren.

De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de VRM:
https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2020/gestructureerdeeenvormigheid-in-het-programmabeleid-boete-en-verplichting-tot
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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