PERSMEDEDELING

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Nieuwe beslissingen Vlaamse Regulator voor de
Media:
• Intrekking erkenning VZW Vierennegentig
(Hoeilaart 105.8 FM en Overijse 107.8 FM)
• Intrekking erkenning VZW Atlantis Music (Asse
106.4 FM, Dilbeek 105.9 FM en Gooik 103.9 FM)
• VRM legt VZW New TRL (Waarschoot 105.6 MHz)
boete op van 750 euro
INTREKKING ERKENNING VZW VIERENNEGENTIG
VZW Vierennegentig werd bij ministerieel besluit van 30 maart 2018 erkend als
lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 86 Hoeilaart 105.8 FM
en Overijse 107.8 FM.
De erkende lokale radio-omroeporganisaties dienden binnen het jaar na de
datum van ingang van de erkenning uit te zenden, uiterlijk op 30 maart 2019.
Door de afwezigheid van een frequentieplan tussen 25 oktober 2018
(vernietiging bij arrest van de Raad van State) en 4 april 2019
(inwerkingtreding nieuw frequentieplan), konden er gedurende vijf maanden
en tien dagen geen zendvergunningen worden afgeleverd. De onderzoekscel
heeft om deze reden een verlenging in acht genomen van de decretale termijn
van één jaar, dit met een periode van ongeveer vijf maanden, om na te gaan
welke lokale radio-omroeporganisaties nog geen gebruik maken van de
toegewezen zendmogelijkheden.
Met betrekking tot de uitzendingen van VZW Vierennegentig heeft de VRM op
21 oktober 2019 een eerste keer vastgesteld dat de lokale radio-
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omroeporganisatie op geen enkele van de toegewezen frequenties
uitzendingen verzorgt en ook nog geen enkele zendvergunning heeft
aangevraagd. De radio verkreeg na ingebrekestelling een
regularisatietermijn tot 1 mei 2020. Op 10 juni stelde de VRM echter
opnieuw dezelfde situatie vast.
VZW Vierennegentig kreeg uitstel tot 1 september 2020 om effectief op
beide frequenties tot uitzending over te gaan.
Op 25 juni 2020 doet VZW Vierennegentig een aanvraag van
zendvergunning voor de frequentie Hoeilaart 105.8 FM, die zij ook verkrijgt
op 3 augustus 2020. Bij latere controle (28 september en 8 oktober) door de
VRM blijkt dat er nog geen uitzending is op frequentie Hoeilaart 105.8 FM.
Op 17 augustus wordt ook een aanvraag van zendvergunning gedaan voor
de frequentie Overijse 107.8 FM. Aangezien werd vastgesteld dat de
gevraagde zendvergunning niet inpasbaar was in het frequentieplan, werd
de zendvergunning niet toegekend.
In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of
het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer van de VRM de
erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken.
Met name wanneer een lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de
datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, stelt zij zich bloot
aan ambtshalve intrekking van deze erkenning door de VRM.
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.
Aan VZW Vierennegentig werden meerdere kansen geboden om aan haar
decretale verplichtingen te voldoen en de haar toegewezen
zendmogelijkheden volledig in gebruik te nemen. Dit blijkt meer dan twee
jaar en zes maanden na de ingang van haar erkenning als lokale radioomroeporganisatie nog steeds niet het geval te zijn.
Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap en de
optimale invulling van het frequentieplan, wordt de erkenning daarom
ingetrokken.
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INTREKKING ERKENNING VZW ATLANTIS MUSIC
Met een schrijven van 25 september 2020 bevestigt VZW Atlantis Music
formeel afstand te willen doen van de erkenning en het gebruik van het
frequentiepakket 19. De VRM stelt dan ook vast dat VZW Atlantis Music
een einde stelt aan de uitzendingen op frequentiepakket 19, met roepnaam
Mooyzo Plus.
Het is bijgevolg noodzakelijk om, ter vrijwaring van de orde van het
radiolandschap en met name het daadwerkelijk en correct aanwenden
van zendmogelijkheden, de erkenning en zendvergunning van VZW
Atlantis Music in te trekken.

VRM LEGT VZW NEW TRL EEN BOETE OP VAN 750
EURO
Op 22 juni 2020 voert het BIPT een onderzoek naar de uitzending van de
lokale radio-omroeporganisatie VZW New TRL (Waarschoot 105.6 MHz). Het
onderzoek vindt plaats na een klacht van een luisteraar bij het BIPT.
Bij het onderzoek stelt het BIPT vast dat de radio uitzendt met een
onvergund zendvermogen. Het zendvermogen staat ingesteld op 200 Watt
terwijl het vergund maximaal uitgangsvermogen aan het zendtoestel 26
Watt bedraagt. Het effectief uitgestraald vermogen bedraagt op deze wijze
ongeveer 400 Watt terwijl het vergund uitgestraald vermogen is
vastgesteld op 71 Watt. VZW New TRL betwist de feiten niet. De
verantwoordelijke van de radio brengt het zendvermogen ter gelegenheid
van de controle terug naar het vergund vermogen.
De VRM beschouwt het welbewust of door nalatigheid miskennen van de
zendvergunning als een zware inbreuk. De orde binnen het radiolandschap,
zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de Vlaamse
Regering en het zendcomfort van andere radio-omroeporganisaties worden
immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet houdt
aan de voorwaarden van zijn zendvergunning.
De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.
Bij de beoordeling van de strafmaat wordt rekening gehouden met het feit
dat zich de laatste jaren geen problemen hebben gesteld met deze radioomroeporganisatie.
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De beslissingen kunnen 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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