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PERSMEDEDELING 
MAANDAG 18 januari 2016 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

VRM legt VIER en lokale radio’s Club FM Kortrijk en Family Radio Kuurne-
Kortrijk boete op. 

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de 
Vlaamse audiovisuele media, legt VIER een boete op van 2.500 euro wegens het 
niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen. Lokale 
radio’s Club FM Kortrijk en Family Radio Kuurne-Kortrijk worden beboet (1.500 
euro) wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden. 
 
VIER: niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen 
 
De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende 
televisieomroeporganisaties (5 oktober 2015, 17u-23u), waaronder VIER. 
 
Tijdens de onderzochte periode blijkt dat een sponsorlogo onduidelijk 
zichtbaar is omdat het vaak dezelfde kleur heeft als de achtergrond. Bij een 
andere sponsorvermelding blijkt de sponsoridentificatie te ontbreken. 
 
De VRM oordeelt dat bij de uitzendingen van beide sponsorvermeldingen de 
kijker onvoldoende duidelijk gewezen wordt op het bestaan van een 
sponsoringsovereenkomst. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM 
rekening met het feit dat er reeds een eerdere gelijkaardige inbreuk werd 
vastgesteld. De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.500 euro op 
te leggen. 
 
Lokale radio’s: niet conform de zendvergunning uitzenden 
 
Naar aanleiding van een aanvraag tot verhuizing van de zendinstallatie 
onderzocht de VRM het uitzendgedrag van lokale radio’s Club FM Kortrijk en 
Family Radio Kuurne-Kortrijk. 
 
Beide lokale radio-omroeporganisaties dienden bij brief van 19 oktober 2015 
bij de VRM een aanvraag in voor een nieuwe zendvergunning met het oog op 
een verhuizing van de zendlocatie. 
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Op 6 november 2015 voerde de VRM veldsterktemetingen uit waaruit blijk dat 
Club FM Kortrijk en Family Radio Kuurne-Kortrijk geen uitzendingen meer 
verzorgen vanop de vergunde locatie, maar wel reeds zonder vergunningen 
uitzenden vanop de aangevraagde zendlocatie. 
 
Overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet dient een radio-
omroeporganisatie op elk moment de bepalingen van de zendvergunning na te 
leven. Iedere wijziging moet steeds vooraf worden aangevraagd en kan pas 
worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de 
VRM. 
 
Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van een 
nieuwe zendvergunning af te wachten, miskennen Club FM Kortrijk en Family 
Radio Kuurne-Kortrijk alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning 
als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan 
gekoppelde zendmogelijkheden. Door het onvergund verplaatsen van de 
zendlocatie worden immers ook alle overige vergunde karakteristieken zoals 
antennehoogte, stralingsdiagramma, kabellengte, uitzendvermogen, … niet 
nageleefd. 
 
De VRM besluit dat Club FM Kortrijk en Family Radio Kuurne-Kortrijk de 
bepalingen van artikel 135 van het Mediadecreet niet hebben nageleefd. Bij het 
bepalen van de strafmaat wordt rekening gehouden met de ernst van de 
inbreuk. Door het niet respecteren van de zendvergunning kan de orde van 
het radiolandschap ernstig worden verstuurd. De VRM besluit beide lokale 
radio-omroeporganisaties elk een administratieve geldboete van 1.500 euro op 
te leggen. 
 

 
De beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de VRM: 
 
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen 

 
 

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: 
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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. 


