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Lokale radio's - Cross-ownership
Deze schriftelijke vraag handelt over de erkenningsronde van lokale radio's. De
dossiervorming daarvan was problematisch, onder meer de controle op de
beheerorganen van de kandidaat-lokale radio's.
Ter bevordering van de diversiteit van het radiolandschap en om de onafhankelijkheid
van de lokale radio-omroeporganisaties te garanderen, werd ervoor gezorgd dat crossownership
tussen
lokale
radio-omroeporganisaties
en/of
de
achterliggende
vennootschappen verboden wordt. Daarnaast wordt ook cross-ownership tussen lokale
radio-omroepen enerzijds en netwerkradio-omroeporganisaties en/of landelijke radioomroeporganisaties anderzijds niet toegestaan.
Men kon kandideren voor vier frequentiepakketten en bijgevolg vier dossiers indienen,
maar men kan - gezien de decretaal voorziene cross-ownershipbeperkingen - maximaal
voor twee frequentiepakketten een erkenning verwerven.
Echter, naar verluidt zou onder meer de eigenaar van City Music al drie pakketten
hebben verworven.
1. Wordt het cross-ownerschip tussen lokale radio en tussen lokale en netwerkradio
tijdens elke erkenningsronde grondig gecontroleerd? Werden op basis van deze regel
reeds erkenningsaanvragen als onontvankelijk beschouw?
2. Is er nagetrokken, over de verschillende rondes, dat er voor maximum twee
frequentiepakketten een cross-ownerschip bestaat?
3. Is er na de verschillende rondes, sprake van cross-ownership in de erkenningen van
lokale radiozenders in het Brugse?
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Tijdens de beoordeling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden werden de bindingen tussen
radio-omroeporganisaties cf. art. 143/2 §1 2° a) en art. 145 2) a) van het decreet van 23
december 2016 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart
2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft radio-omroeporganisaties, steeds
nagegaan. De vraagstelling in deze kwestie betreft de vraag over het eigenaarschap
(ownership) en hiervoor werd dan ook logischerwijze gekeken naar de bestuurdersbanden.
In specifieke gevallen werd vastgesteld dat bepaalde personen in meerdere radioomroeporganisaties bestuurder waren. Echter hield dit geen onontvankelijkheid in, gezien
de regelgeving precies de mogelijkheid voorziet om wijzigingen door te voeren opdat
bestaande rechtspersonen – indien zij geen erkenning krijgen – hun eigendomsstructuren
niet bij voorbaat dienen aan te passen. De kandidaat-omroepen hebben immers na het
verkrijgen van een erkenning, op basis van art. 13 §3 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroepen
en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, nog tot twee maanden na
datum van het verkrijgen van erkenning de mogelijkheid om haar eigendomsstructuren,
statuten en bestuurders aan te passen ten einde in overeenstemming te zijn met de
bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering
van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroepen en
houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep. Dit werd steeds consequent
gecommuniceerd in de brief die aan erkenden bezorgd werd.
Abstract uit de erkenningsbrieven:

2. De hierboven uiteengezette controle op de bestuurders werd uitgevoerd tijdens elke
ronde.
3. De VRM heeft na de erkenning een taak tot onderzoek naar de conformiteit van de nieuw
erkende lokale en netwerkradio’s met de bepalingen van het Mediadecreet, ingevolge de
toepassing van artikel 13 (m.b.t. de netwerkradio’s) en artikel 23 (m.b.t. de lokale radio’s)
van het besluit van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerken lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten over
radio-omroep. Daarbij wordt door de VRM o.m. nagegaan of er geen ontoelaatbare
rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen bestaan tussen lokale radio’s onderling en
tussen lokale radio’s enerzijds en anderzijds één of meer netwerk- of landelijke radio’s, die
ertoe leiden dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan
één radio-omroeporganisatie.

Dit onderzoek is uitgevoerd ter gelegenheid van de erkenningen op 14 juli 2017, op 1
december 2017 en op 30 maart 2018 als lokale radio en ter gelegenheid van de
erkenningen op 15 september 2017 en op 9 maart 2018 als netwerkradio. Het onderzoek
ter gelegenheid van de erkenningen op 15 juni 2018 als lokale radio is nog lopende
aangezien de bij besluit vastgelegde termijn van 2 maanden na de datum van het
verkrijgen van de erkenning nog niet is verstreken.
De VRM heeft tot op heden nog niet vastgesteld dat de voorwaarden voor de erkenning,
zoals bepaald in artikel 13 en artikel 23 van het besluit van 21 april 2017 niet werden
nageleefd.

