
Van: De Baere, Tine <tine.debaere@vrm.vlaanderen.be>
Cc: Bulte, Gert <gert.bulte@vrm.vlaanderen.be>, Sels, Joris 
<joris.sels@vrm.vlaanderen.be>
Verzonden: Wed, 31 Jan 2018 14:11:53 +0100 (CET)
Onderwerp: informatie en medewerking - bewaarplicht VRM

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Geacht bestuur,

Uw initiatief werd door de Vlaamse Regering erkend als particuliere 
radio-omroeporganisatie met ingang van 1 januari 2018, voor een 
periode van negen jaar.

De meeste erkende initiatieven waren voordien ook reeds erkend als 
particuliere radio-omroeporganisatie en zijn daardoor ook reeds op 
de hoogte van de decretale plichten inzake de medewerking en het 
bewaren van de uitzendingen, die gepaard gaan met de erkenning.

Voor de nieuwe erkende initiatieven en ter herinnering aan de reeds 
vroeger erkende initiatieven willen wij u hierbij graag wijzen op deze 
belangrijke decretale bepalingen.

Elke particuliere radio-omroeporganisatie is gehouden informatie en 
medewerking te verlenen aan de Vlaamse Regulator voor de Media, 
die toezicht houdt op de naleving van de mediaregelgeving.

Art. 234 van het Mediadecreet bepaalt:

'De Vlaamse Regulator voor de Media is bevoegd inlichtingen en 
documenten te vragen van omroeporganisaties van of erkend door 
de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator 
voor de Media, dienstenverdelers, aanbieders van 
kabelomroepnetwerken en van aanbieders van 
etheromroepnetwerken, als dat voor de invulling van zijn taak nodig 
is.

Iedere omroeporganisatie van of erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media, 
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iedere dienstenverdeler, en iedere aanbieder van 
kabelomroepnetwerken en etheromroepnetwerken is verplicht om 
medewerking te verlenen aan de Vlaamse Regulator voor de Media 
en de door de Vlaamse Regering aangewezen personeelsleden van 
de Vlaamse overheid bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Iedere omroeporganisatie van of erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media 
is verplicht om een kopie van al haar omroepsignalen, zoals ze 
werden uitgezonden, te bewaren gedurende een maand, te beginnen 
vanaf de datum van uitzending.

Als de Vlaamse Regulator voor de Media aan een omroeporganisatie 
van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de 
Vlaamse Regulator voor de Media een kopie van de omroepsignalen 
als vermeld in het derde lid, vraagt, bezorgt de omroeporganisatie de 
kopie aan de Vlaamse Regulator voor de Media binnen vijftien dagen 
nadat ze het verzoek heeft ontvangen. De Vlaamse Regulator voor 
de Media bepaalt de voorwaarden waaraan de kopie moet voldoen.'

Art. 135, tweede lid van het Mediadecreet bepaalt daarnaast: 'De 
landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties 
gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en 
decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van 
de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking 
ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.'

Naast de verplichting om informatie en medewerking te verstrekken 
aan de Vlaamse Regulator voor de Media bij de uitoefening van de 
bevoegdheden, dient elke particuliere radio-omroeporganisatie op 
ieder moment de toegang tot de zendinstallaties te verlenen aan de 
aangestelde ambtenaren van het BIPT en van de Vlaamse Regulator 
voor de Media.

Ingeval de radio-omroeporganisatie nog niet de nodige 
voorzieningen heeft getroffen om te kunnen voldoen aan de 
bewaarplicht (gedurende 1 maand) m.b.t. de kopie van de 
omroepsignalen, zoals ze werden uitgezonden, dient u hiervoor zo 
snel als mogelijk de nodige maatregelen te nemen.



De tekst van het Mediadecreet vindt u hier:
https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/
geconsolideerde_tekst_van_het_mediadecreet_van_27_maart_2009_
-_bijgewerkt_tot_3_februari_2017.pdf

U kan ons steeds contacteren indien u nog verdere vragen heeft 
omtrent bovenvermelde verplichtingen.

Wij hopen op een vlotte medewerking met uw radio en wensen u 
succes met de uitzendingen.

Met de meeste hoogachting,

i.o. Joris Sels
Gedelegeerd bestuurder

Tine De Baere
Onderzoekscel

Vlaamse overheid
AGENTSCHAP VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
T 02 553 75 40
tine.debaere@vrm.vlaanderen.be<mailto:francis.soulliaert@vrm.vlaa
nderen.be>
Koning Albert II-laan 20 bus 21, 1000 Brussel
www.vlaamseregulatormedia.be<http://
www.vlaamseregulatormedia.be/>
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