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Algemene opmerking : oude 
Mediadecreet verwijst naar decre-
ten voor radio-omroep en televi-
sie, gecoördineerd bij besluit van 
de Vlaamse regering op 4  maart 
2005. Nieuwe Mediadecreet ver-
wijst naar het decreet betreffende 
radio-omroep en televisie van 
27 maart 2009.

1. Radio-uitzendingen conform 
zendvergunningen

Uit onderzoek van het 
B.I.P.T. is gebleken dat de zendin-
stallatie van radio Klein-Brabant 
storingen op de luchtvaartband 
veroorzaakte. Aangezien de radio-
omroeporganisatie echter te goe-
der trouw was en de problemen 
zo snel mogelijk heeft proberen 
op te lossen, oordeelde de V.R.M. 
dat, voor deze overtreding, een 
waarschuwing de gepaste sanctie 
was. Uit de vaststellingen van het 
B.I.P.T. is evenwel ook gebleken 
dat radio Klein-Brabant gedu-
rende een tijd niet heeft uitgezon-
den volgens de voorwaarden van 
de zendvergunning wat in strijd 
is met art.  135 van het nieuwe 
Mediadecreet. Art.  135 bepaalt 
immers dat radio-omroepen een 
technische uitrusting moeten 
gebruiken die conform de wette-
lijke en decretale voorschriften is 
en dat ze zich aan de bepalingen 
van de zendvergunning moeten 
houden. Aangezien de V.R.M. het 
welbewust of door nalatigheid 
overschrijden van het vergunde 
zendvermogen als een zeer ern-
stige inbreuk beschouwt en aan-
gezien radio Klein-Brabant in mei 
al veroordeeld werd voor het uit-
zenden met een te hoog vermogen 
(zie beslissing 2009/46, K.  Lefe-
ver, « Actualiteiten – Vlaamse 
Regulator voor de Media », A&M 
2009/5), wordt een geldboete van 
750 EUR opgelegd.

Ook de radio-omroeporga-
nisaties Contact Mol, Zin FM 

en Quattro hebben een inbreuk 
gepleegd op artikel  135 van het 
Mediadecreet door een techni-
sche uitrusting te gebruiken die 
niet conform de wettelijke en 
decretale voorschriften is. Bij het 
bepalen van de strafmaat heeft de 
V.R.M. rekening gehouden met 
het feit dat de radio-omroeporga-
nisaties voor de eerste keer in een 
procedure betrokken zijn en dat 
er zich de laatste jaren geen pro-
blemen met deze radio-omroepor-
ganisaties hebben gesteld. Gelet 
op de omstandigheden van de 
zaak oordeelde de V.R.M. dat een 
waarschuwing een gepaste sanctie 
is voor deze drie radio-omroepor-
ganisaties.

Radio Delta kreeg een boete 
van 1 000 EUR opgelegd, omdat 
de radio-omroeporganisatie uit-
zond met zevenmaal het vergunde 
vermogen.

Tijdens een controle van radio 
Gent heeft het B.I.P.T vastgesteld 
dat de radio-omroeporganisatie 
niet uitzendt met het specifieke 
stralingsdiagram wat in strijd is 
met bovenvermeld art. 135. Vol-
gens de V.R.M. is een waarschu-
wing in dit geval een gepaste 
sanctie, omdat het stralingspa-
troon volgens het B.I.P.T. niet de 
oorzaak is van de storingsklach-
ten, omdat de radio-omroeporga-
nisatie een gunstig verleden heeft 
en omdat de radio-omroeporga-
nisatie een verhuisaanvraag heeft 
ingediend. Zolang de verhuisaan-
vraag van radio Gent echter niet 
is goedgekeurd, moet de radio-
omroeporganisatie zich onmid-
dellijk conformeren aan zijn hui-
dige zendvergunning wat het 
stralingsdiagram betreft.

In 2007 diende Kiosk twee 
klachten in bij de V.R.M. wegens 
storingen door andere radio-
omroeporganisaties. De V.R.M. 
heeft deze klachten ongegrond 
verklaard, omdat uit de gedane 
veldsterktemetingen is gebleken 

dat Kiosk binnen de eigen com-
fortzone geen storingen onder-
vindt vanwege de als storend 
aangeduide radio-omroeporgani-
saties.

Beslissingen :
– V.R.M. t. Radio Airway, 

beslissing 2009/063, 28  septem-
ber 2009 ;

– Kiosk t. West Point, Neteland, 
Radio Totaal, Faboer, GCV Radio 
Ot en Automaten OT/RS Karweien-
dienst en V.W.B.-Noord, beslissing 
2009/064, 28 september 2009 ;

– Begijnendijks Onafhankelijk 
Radiostation t. Spectra, Radio Ter 
Elst, Radio Quattro, Info 2000, Zin 
FM en Radio Liefkenshoek, beslis-
sing 2009/066, 29 oktober 2009 ;

– V.R.M. t. Radio Klein-
Brabant, beslissing 2009/068, 
26 oktober 2009 ;

– Muziek in Geraardsbergen t. 
Radio Delta, beslissing 2009/069, 
26 oktober 2009.

2. Toekennen zendvergunningen

In juli 2009 heeft Pajotse 
Regio Info een zendvergunning 
aangevraagd. De V.R.M. heeft de 
gevraagde zendvergunning echter 
niet toegekend om verschillende 
redenen. Ten eerste vroeg de radio 
een verhuizing aan van ongeveer 
11,2 km t.o.v. de opstelplaats 
die voorkomt in het theoretisch 
frequentieplan van de Vlaamse 
Gemeenschap.  Zo’n verplaatsing 
mag op grond van art.  135 van 
het nieuwe Mediadecreet slechts 
toegestaan worden voor zover die 
verplaatsing inpasbaar is in het 
frequentieplan. De verhuizing van 
een radio waarvan een maximaal 
effectief uitgestraald vermogen 
van 100 W wordt toegekend, zou 
echter een significante wijziging 
van het Vlaams frequentieplan 
tot gevolg hebben. Ten tweede 
vroeg de radio ook een verhoging 
van het maximaal effectief uitge-
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straald vermogen van 100 W naar 
1000 W. Zo’n verhoging zou ech-
ter ook een significante wijziging 
van het Vlaams frequentieplan 
met zich meebrengen. Bovendien 
blijkt uit storingsberekeningen 
dat twee andere radio’s zouden 
worden gestoord met de nieuwe 
aangevraagde karakteristieken. 
Tot slot had de V.R.M. ook nog 
vragen met betrekking tot de 
praktische haalbaarheid van het 
opgegeven antennepatroon.

Beslissing :
– Aanvraag zendvergunning 

Pajotse Regio Info, beslissing 
2009/065, 28 september 2009.

3. Ongebruikt laten van de toege-
kende zendmogelijkheden

Begin september 2009 werd 
de V.R.M. een onderzoeksrap-
port overgemaakt waaruit blijkt 
dat verschillende lokale radio-
omroeporganisaties de aan hen 
toegewezen zendmogelijkheden 
ongebruikt laten. Artikel  134, 
tweede lid van het nieuwe 
media decreet stelt dat « als de 
landelijke, regionale of lokale 
radio-omroeporganisaties negen 
maanden na de beslissing tot 
erkenning nog niet uitzendt, kan 
de erkenning door de Vlaamse 
Regulator voor de Media worden 
ingetrokken ». Art.  228, tweede 
lid van het nieuwe Mediadecreet 
herhaalt dat de algemene kamer 
van de V.R.M. de erkenning van 
een radio-omroeporganisatie kan 
schorsen of intrekken in geval 
van het ongebruikt laten van de 
toegewezen zendmogelijkhe-
den. Aangezien frequenties een 
schaars goed zijn, het bezit van 
een erkenning als radio-omroep-
organisatie zonder het effectief 
verzorgen van uitzendingen een 
optimale invulling van het fre-
quentieplan in de weg staat en de 
transparantie van het audiovisuele 
landschap gevrijwaard moet blij-
ven, heeft de V.R.M. erkenningen 
van verschillende lokale radio-
omroeporganisaties ingetrokken. 
De radio-omroeporganisaties 
Exclusief en H Radio kregen geen 

sanctie opgelegd, omdat ze hun 
uitzendingen hervat hadden.

Beslissingen :
– V.R.M. t. Regionale Omroep-

stichting Alpine, beslissing 
2009/070, 26 oktober 2009 ;

– V.R.M. t. D.A.B.R.O., 
beslissing 2009/071, 26  oktober 
2009 ;

– V.R.M. t. De Jongeren, beslis-
sing 2009/072, 26 oktober 2009 ;

– V.R.M. t. De Bilzerse Omroep-
stichting, beslissing 2009/073, 
26 oktober 2009 ;

–  V.R.M. t. Radio Welkom, 
beslissing 2009/074, 26  oktober 
2009 ;

– V.R.M. t. Happy, beslissing 
2009/075, 26 oktober 2009 ;

– V.R.M. t. H Radio, beslis-
sing 2009/076, 26 oktober 2009.

4. Publi-reportage

Op ROB wordt het pro-
gramma « ROB Weekend » uit-
gezonden. Dit programma bevat 
korte reportages waaronder een 
« publi-reportage » die naam- en 
merkvermeldingen van een wel-
bepaalde handelszaak bevat. Vol-
gens de onderzoekscel moet deze 
reportage beschouwd worden als 
reclame en dus als reclame her-
kenbaar gemaakt worden. Op het 
moment van het onderzoek was 
het oude Mediadecreet van kracht. 
Het vermelden van reclame, mer-
ken, namen en logo’s in een pro-
gramma was in strijd met het 
basisprincipe van het oude Media-
decreet, namelijk dat er een duide-
lijke scheiding tussen reclame en 
programma’s moet zijn (art.  101 
§  1 van het oude Mediadecreet). 
Art. 105 § 1 van het oude Medi-
adecreet bepaalt vervolgens dat 
« programma’s geen reclame, in welke 
vorm dan ook, bevatten, tenzij die 
niet te vermijden is. Niet te vermij-
den reclame is reclame die behoort tot 
de gewone leefomgeving of het gewone 
straatbeeld en die zonder opzet en zon-
der nadruk in een programma voor-
komt ». Op het ogenblik van de 
beoordeling door de V.R.M. was 
het nieuwe Mediadecreet echter 

al van kracht. Het nieuwe art. 79 
§  1 bepaalt dat televisiereclame 
duidelijk herkenbaar moet zijn 
en ook duidelijk te onderscheiden 
moet zijn van redactionele inhoud. 
Het oude art. 105 § 1 is niet meer 
opgenomen in het nieuwe Medi-
adecreet. Er is echter een nieuw 
art. 81 § 5 ingevoegd dat bepaalt 
dat regionale televisieomroepor-
ganisaties publi-reportages mogen 
uitzenden. Publi-reportages wor-
den in het nieuwe Mediadecreet 
gedefinieerd als « commerciële com-
municatie die meer tijd in beslag neemt 
dan reclamespots omdat het accent 
ligt op redactionele en informatieve 
inhoud ». Hoewel de omroep zijn 
fout heeft toegeven, beslist de 
V.R.M. toch om deze procedure 
zonder gevolg te laten, omdat in 
de loop van de procedure de regel-
geving gewijzigd werd en omdat 
er zelfs gedurende enige tijd geen 
regelgeving betreffende commer-
ciële communicatie van kracht was 
(art. 244 van het nieuwe Mediade-
creet stelt immers dat de bepalin-
gen betreffende commerciële com-
municatie in werking treden op 
1 september 2009).

Om dezelfde redenen heeft 
de V.R.M. geoordeeld om ook de 
procedure tegen Regionale Tele-
visie Aalst-Dendermonde-Sint-
Niklaas, Focus TV-Regionale TV, 
TV Kempen en Mechelen, Tele-
Visie-Limburg, en West-Vlaamse 
Televisie Omroep Regio Zuid 
stop te zetten.

Beslissingen :
– V.R.M. t. TV Kempen en 

Mechelen, beslissing 2009/057, 
21 september 2009 ;

– V.R.M. t. Focus TV - Regionale 
TV voor het noorden van West-Vlaan-
deren, beslissing 2009/058, 21  sep-
tember 2009 ;

– V.R.M. t. West-Vlaamse Tele-
visie Omroep Regio Zuid, beslissing 
2009/059, 21 september 2009 ;

– V.R.M. t. Regionale Omroep 
Oost-Brabant, beslissing 2009/060, 
21 september 2009 ;

– V.R.M. t. Regionale Televisie 
Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, 
Dagelijkse Informatie en Educatie, 
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beslissing 2009/061, 21  septem-
ber 2009 ;

– V.R.M. t. Tele-Visie-Limburg, 
beslissing 2009/062, 21  septem-
ber 2009.

5. Reclame in programma’s : 
scheidingsprincipe

De onderzoekscel stelde vast 
dat tijdens de onderzochte periode 
tweemaal een individuele spot op 
VT4 werd uitgezonden waarin 
de omroepster aan haar aankon-
diging wil beginnen en waarbij 
ze onderbroken wordt door een 
spot voor ING autoverzekerin-
gen. Na deze spot wordt de echte 
programma-aankondiging door 
de omroepster uitgezonden. De 
onderzoekscel is van oordeel dat 
de spot een alleenstaande recla-
meboodschap is die niet als dus-
danig duidelijk herkenbaar is als 
reclame en dus in strijd is met het 
Mediadecreet. Op het moment 
van het onderzoek was het oude 
Mediadecreet van kracht. Volgens 
art. 101 § 1 van het oude Medi-
adecreet moet er een duidelijke 
scheiding zijn tussen reclame 
en programma’s. Het vermelden 
van reclame, merken, namen en 

logo’s in een programma is dus 
in strijd met dat artikel. Op het 
ogenblik van de beoordeling door 
de V.R.M. was het nieuwe Medi-
adecreet van kracht. Het nieuwe 
art. 79 § 1 bepaalt dat televisiere-
clame duidelijk herkenbaar moet 
zijn en ook duidelijk te onder-
scheiden moet zijn van redac-
tionele inhoud. Toch heeft de 
V.R.M. beslist om deze procedure 
zonder gevolg te laten, omdat in 
de loop van deze procedure de 
regelgeving gewijzigd werd en 
omdat er zelfs gedurende enige 
tijd geen regelgeving betref-
fende commerciële communica-
tie van kracht was (art.  244 van 
het nieuwe Mediadecreet stelt 
immers dat de bepalingen betref-
fende commerciële communicatie 
in werking treden op 1 september 
2009).

Beslissing :
– V.R.M. t. SBS Belgium, 

beslissing 2009/056, 21  septem-
ber 2009.

6. Sponsoring

In februari 2009 werden 
twee films tijdens de laatste 

10 à 15  seconden onderbroken 
door een reclameboodschap van 
M&M’s, waarbij twee tekenfilm-
figuurtjes zogezegd per onge-
luk de eindscène van de film 
onderbraken, om daarna de laat-
ste seconden van de twee films 
uit te zenden. Volgens de heer 
Thorrez, die begin 2009 een 
klacht indiende bij de V.R.M. 
werd er een inbreuk op het 
Mediadecreet gepleegd, omdat 
de kijker er niet op gewezen 
werd dat het om reclame gaat. 
Uit het onderzoeksrapport 
blijkt echter dat de spot geen 
reclameboodschap is, maar een 
sponsorvermelding. De V.R.M. 
is van oordeel dat het uitzen-
den van deze spot niet in strijd 
is met art. 91 3o van het nieuwe 
Mediadecreet dat stelt dat de 
kijkers duidelijk moeten wor-
den gewezen op het bestaan van 
een sponsorovereenkomst.

Beslissing :

– Geert Thorrez t. Vlaamse 
Mediamaatschappij, beslissing 
2009/055, 21 september 2009.

Katrien Lefever
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