PERSMEDEDELING
Vrijdag 26 maart 2021

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Nieuwe beslissingen VRM:
• Intrekking erkenning BV BNL Radio
(frequentiepakket netwerkradioomroeporganisatie 2 – Nederlandstalig en
Vlaams profiel)
• Boete van 750 euro voor Radio Canteclaer (GentDeinze)
Intrekking erkenning BV BNL Radio
Vooraf
Bij de VRM zijn op verschillende tijdstippen klachten ingediend tegen BV BNL
Radio. Dit door VZW FamilyRadio Vlaanderen, zowel alleen als gezamenlijk
met BVBA Ment Media.
Bij eerdere VRM-beslissingen 2020/047 en 2020/048 werd BNL, ingevolge de
behandeling van de voornoemde klachten, in gebreke gesteld en de tijd
gegeven tot uiterlijk 31 januari 2021 om de vastgestelde inbreuken te
regulariseren door aan alle voorschriften te voldoen.
De huidige beslissing betreft de opvolging van deze twee beslissingen, dit na
het verstrijken van de regularisatietermijn. Bij de opvolging van VRMbeslissingen 2020/047 en 2020/048 voerde de onderzoekscel van de VRM
meerdere luisteronderzoeken uit na het verlopen van de opgelegde
regularisatietermijn.
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Beoordeling door de VRM: uitzending Meerhout 106.7 FM
Artikel 143/3 van het Mediadecreet bepaalt dat netwerkradio-omroeporganisaties zich gedurende de hele
duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden moeten houden en aan de ingediende offerte, tenzij ze –
waar toegestaan – via kennisgeving aan de VRM en desgevallend na goedkeuring van de Vlaamse
Regering wijzigingen aanbrengen.
Voor frequentie Meerhout 106.7 FM stelt de onderzoekscel vast dat er geen uitzendingen zijn en dat BNL
zich dus niet geconformeerd heeft.

Beoordeling door de VRM: uitzending via DAB+
Artikel 133, § 1, vierde lid, van het Mediadecreet schrijft voor dat netwerkradio-omroeporganisaties uiterlijk
op 1 september 2019 hun omroepprogramma’s moeten doorgeven via etheromroepnetwerken die bestemd
zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s.
Ook op BNL, als erkende netwerkradio-omroeporganisatie, rust bijgevolg de verplichting om haar
omroepprogramma in digitale vorm via de ether te (laten) verspreiden.
Uit de vaststellingen van de onderzoekscel blijkt dat BNL, na het verstrijken van de toegekende
regularisatietermijn, nog steeds niet via DAB+ wordt doorgegeven.

Beoordeling door de VRM: uitzending via FM
De verplichting voor netwerkradio-omroeporganisaties, zoals BNL, om binnen het toegewezen zendgebied
in FM uit te zenden, is opgenomen in artikel 133, § 1, eerste lid, van het Mediadecreet.
Uit de vaststellingen van de onderzoekscel blijkt dat BNL na het verstrijken van de regularisatietermijn,
op 7 van de haar toegewezen frequenties nog steeds niet uitzendt.

Sanctie
Aan BNL werd meermaals kansen en termijnen geboden om aan alle voorschriften te voldoen. Zo kreeg
BNL in de loop van de procedure een deadline opgelegd om zich in regel te stellen tegen 31 maart 2020, 31
oktober 2020 en 31 januari 2021. Telkens moest echter worden vastgesteld dat van een regularisatie geen
sprake was.
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Zoals blijkt uit bovenstaande tekst, is ook na de laatste regularisatietermijn (31 januari 2021) niet aan deze
voorwaarden voldaan. Daarenboven stelt de VRM ook vast dat de radio-omroeporganisatie ook een
eerder bij de VRM opgelopen administratieve geldboete niet betaald heeft. Ook de jaarlijkse vergoeding
als netwerkradio werd niet betaald.
Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is
het dan ook noodzakelijk om de erkenning voor het frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 2
– Nederlandstalig en Vlaams profiel (toegekend aan BVBA Vrije Brugse Radio Omroep, intussen gewijzigd
in BV BNL Radio), in te trekken.

Boete van 750 euro voor Radio Canteclaer (Gent-Deinze)
Uit het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM, en de controles uitgevoerd door het BIPT
op de zendlocaties van VZW Radio Canteclaer (Gent 105.7 MHz en Deinze 107.1 MHz), blijkt dat de radioomroeporganisatie met een zendvermogen heeft uitgezonden dat vele malen hoger lag dan toegestaan,
en dat niet conform was met de respectievelijke zendvergunning.
Bijgevolg wordt een inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet vastgesteld.
Bij de beoordeling van de strafmaat wordt rekening gehouden met de moeilijke economische situatie ten
gevolge van de coronacrisis en met het gegeven dat zich voorheen nog geen problemen hebben gesteld
met deze radio-omroeporganisatie.
De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

De beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de VRM:
https://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.
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