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Betreft:  Klacht tegen nv SBS Media Belgium inzake “NRJ” 

U.Ref.:  Klacht 

M. Ref.:  CL0338 
Email:  c.lesaffer@tanneurs.eu 

 

Antwerpen, 13 september 2018, 

 

Geachte voorzitter en leden van de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de media, 

Geachte griffier, 

 

Namens de vereniging zonder winstoogmerk Radio Club FM, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, 

Cesar Meeusstraat 5, ondernemingsnummer 0890.338.452 (hierna genoemd “de klager”), dien ik hierbij 

volgende klacht in lastens nv SBS Media Belgium (ondernemingsnummer 0470.302). 

 

I. Ontvankelijkheid van de klacht 

 

A. Tijdigheid van de klacht 

 

1.   De klacht is gesteund op de geluidsopnames van de uitzendingen van de erkende netwerkradio-

omroeporganisatie nv SBS Media Belgium, gemaakt op donderdag 6 september 2018 en op zaterdag 8 

september 2018. 

 

Het betrokken omroepprogramma met als roepnaam “NRJ” is in de ether sinds 3 september 2018 (website: 

http://www.nrj.be/nl ). 

 

Deze klacht is dan ook tijdig, te meer het gaat om een sinds 3 september 2018 voortdurende toestand zodat 

de termijn van 15 dagen continu opnieuw begint te lopen. 

 

Per analogie verwijst de klager van beslissing nr. 2018/2018 van 11 juni 2018 van de VRM: 

 

 “Om tot de eventuele niet-ontvankelijkheid van de klachten te besluiten, wordt het argument van 

 Stadsradio Vlaanderen dat klager niet aantoont dat de klachten tijdig zijn ingediend, evenmin 

 aanvaard. Uit de klachten blijkt dat minstens sommige daarvan betrekking hebben op situaties die 

 op dit ogenblik nog lopen, onder meer de klacht betreffende de technische uitrol.” 

http://www.nrj.be/nl
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B. Belang van de klager 

 

2.  De klager was kandidaat voor de erkenning voor het frequentiepakket 1 voor een netwerkradio-

omroeporganisatie (generalistisch profiel).  Bij besluit 15 september 2017 kende de bevoegde minister deze 

erkenning toe aan nv SBS Media Belgium voor een omroepprogramma met als roepnaam “S-Radio”.  Deze 

kandidaat had immers, volgens dat besluit, het beste aanvraagdossier ingediend in het licht van de decretale 

aanvullende kwalificatiecriteria. 

 

Tegen dit ministerieel besluit stelde de klager beroep in bij de Raad van State.  Het annulatieberoep is nog 

hangende (rolnummer G/A.223.789/IX-9180). 

 

3.  Indien de VRM deze klacht gegrond acht en als sanctie de door klager beoogde intrekking van de 

erkenning oplegt, zal dit klager minstens een nieuwe kans geven op het bekomen van de erkenning voor dit 

frequentiepakket, hetzij in het kader van een heroverweging door de bevoegde minister van de ingediende 

aanvraagdossiers hetzij na een nieuwe oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad.   Dit is 

voldoende als belang bij deze klacht. 

 

Tevergeefs zou men opwerpen dat klager geen belang heeft omdat hij pas derde gerangschikt was in het 

besluit van 15 september 2017.  Niet alleen kan de bevoegde minister beslissen om een nieuwe oproep te 

doen, wat het meest zorgvuldige lijkt gezien de feiten en het verloop van de tijd,  maar – in de hypothese 

van heroverweging – wanneer deze klacht gegrond wordt bevonden, is daarmee tevens duidelijk dat de 

beoordeling van het aanvraagdossier van nv SBS Media Belgium zinledig was, minstens deze opnieuw 

dient te gebeuren in het kader van de heroverweging. Gelet op de feiten sinds 15 september 2017 kan dan 

dit papieren aanvraagdossier dan niet meer dezelfde hoogste score krijgen.  Ook de beoordeling van het 

aanvraagdossier van de tweede gerangschikte kandidaat (bvba BG Consulting) kan niet meer dezelfde zijn.  

Deze kandidaat werd met exact hetzelfde dossier erkend voor het frequentiepakket 4 (ander profiel) 

waardoor deze kandidaat voor pakket 1 niet meer geacht kan worden een generalistisch profiel te hebben 

ingediend.   (BG Consulting stelde ook geen beroep in tegen de erkenning van S-Radio, voor zover de 

klager bekend.)  Het is dan ook niet onredelijk aan te nemen dat bij heroverweging, het dossier van klager 

als eerste gerangschikt zal worden. 

 

4.  Bovendien is het zo dat via de erkenning nv SBS Media Belgium voor negen jaar zo goed als gratis de 

beschikking krijgt over een maatschappelijke én economisch zeer waardevol goed, nl. een pakket FM-

frequenties met quasi landelijke dekking. Dit zal de nv SBS Media Belgium toelaten om meer 

reclameinkomsten te genereren dan de klager die enkel via internet en DAB+ uitzendt en dus een veel 

beperkter bereik heeft, waardoor zij commercieel minder interessant is voor adverteerders.   Bovendien is 

het aanvraagdossier van nv SBS Media Belgium gebaseerd op een concreet investeringsplan, zowel in 

mensen, infrastructuur als programma’, wat mede één van de motieven was om haar de erkenning toe te 

kennen.  Zoals verder zal blijken, verving zij dit door een lowbudget project op basis van een buitenlands 

format met veel minder kosten.   

 

Volgens klager is dit oneerlijke concurrentie omdat, zoals verder aangetoond zal worden, nv SBS Media 

Belgium zich niet houdt aan het ingediende aanvraagdossier voor S-Radio en is dat al voldoende als belang 

bij deze klacht. 

 

 “Het belang zoals door de klager aangevoerd nl. dat hij te maken krijgt met oneerlijke 

 concurrentie en een nieuwe kans op een erkenning heeft indien deze van Stadsradio Vlaanderen 

 zou worden ingetrokken, wordt voldoende actueel geacht en daarom aanvaard. De regelgeving 
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 stelt in dit geval ook geen verdere specifieke vereisten aan het belang. Het verweer van Stadsradio 

 Vlaanderen wordt daarom op dit punt verworpen.” (VRM nr. 2018/2018 van 11 juni 2018) 

 

Deze klacht is dan ook ontvankelijk. 

 

II. Gegrondheid van de klacht 

 

A. Algemeen 

 

1. Beoordelingskader 

 

5.   Het komt de VRM niet toe te oordelen over de wettigheid van de erkenning van nv SBS Media 

Belgium.  Daar zal de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, een oordeel over vellen: 

 

 “8.1. In de mate dat de klager aanvoert dat radio Mi Amigo niet beantwoordde aan de 

 algemene decretale erkenningsvoorwaarden en dus niet erkend had mogen worden door de 

 bevoegde minister, betwist hij in wezen de wettigheid van het ministerieel besluit van 1 

 december 2017 houdende de erkenning van radio Mi Amigo VZW als lokale radio-

 omroeporganisatie.  

 

 …. Als orgaan van actief bestuur komt het de Algemene Kamer van de VRM niet toe te oordelen 

 over de wettigheid van een erkenning als lokale radio-omroeporganisatie door de minister.” 

 (VRM, 2018/012, van 12 maart 2018) 

 

Deze klacht betwist evenwel niet de wettigheid van de erkenning van nv SBS Media Belgium, maar is 

gesteund op een reeks feitelijke vaststellingen dat deze vennootschap zich niet houdt aan het door haar 

ingediende aanvraagdossier op basis waarvan ze de erkenning verkreeg en aldus artikel 143/2, § 1 en 2, van 

het mediadecreet schendt.  De VRM is bevoegd zich daar over uit te spreken en de gepaste sanctie op te 

leggen.  Naar het oordeel van de klager is gelet op de omvang en de ernst van de inbreuken, de intrekking 

van de erkenning de aangewezen sanctie. 

 

6.  Deze feiten worden in één klacht geclusterd zodat ze niet alleen op zich beoordeeld dienen te worden, 

maar ook in hun onderlinge relatie wat betreft de gegrondheid en bij de bepaling van de strafmaat: 

 

 “14.2. De stelling van de klager op de hoorzitting dat de klachten één cluster vormen die 

 samen moeten worden gezien, wordt niet gevolgd. Indien de klager het resultaat van de 

 totaliteit van verscheidene wijzigingen samen als een inbreuk op het Mediadecreet had willen 

 aanklagen, had de klager één klacht moeten indienen met een opsomming van de 

 verscheidene elementen die samen een inbreuk zouden kunnen vormen. In dit geval heeft de 

 klager negen afzonderlijke klachten ingediend waarbij telkens voor ieder afzonderlijk element 

 een mogelijke inbreuk op het Mediadecreet wordt aangevoerd en waarvoor afzonderlijk een 

 sanctie wordt gevraagd.1  

 

 De VRM heeft weliswaar de behandeling van de zaken samengevoegd maar dient niettemin elke 

 klacht afzonderlijk te beoordelen. Het behoort daarbij wel tot de beoordelingsvrijheid van de VRM 

 om, ingeval van meerdere vastgestelde inbreuken al dan niet één gezamenlijke dan wel 

 afzonderlijke sancties op te leggen.” (VRM nr. 2018/2018 van 11 juni 2018) 

                                                
1 In die zaak had de klager in persoon negen afzonderlijke klachten ingediend.  Hier wordt één klacht ingediend. 
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2. De ratio legis van artikel 143/2, § 1-2, van het mediadecreet 

 

7.  Radiofrequenties zijn een schaars en maatschappelijk belangrijk goed zijn dat niemand toebehoort (res 

nullius): 

 

“Radiofrequenties zouden moeten worden beschouwd als een schaars openbaar bezit met een 

belangrijke publieke en marktwaarde. “ (Ov. 24 bij richtlijn 2009/140/EG van het Europees 

parlement en de raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake 

een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -

diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische 

communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de 

machtiging voor elektronische communicatienetwerken en –diensten) 

 

Gebruiksrechten op FM-frequenties zijn individueel en exclusief: een analoge frequentie kan maar gebruikt 

worden door één omroep voor één signaal. 

 

Toekenningsprocedures moeten daarom objectief, transparant, niet-discriminerend en proportioneel zijn: 

 

 “Onverminderd de door de lidstaten vooraf aangenomen specifieke criteria voor het verlenen van 

 gebruiksrechten voor radiofrequenties aan aanbieders van inhoud voor radio- en 

 televisieomroepen welke noodzakelijk zijn om de doelstellingen van algemeen belang 

 overeenkomstig het Gemeenschapsrecht na te streven worden dergelijke rechten verleend door 

 middel van procedures die objectief, transparant, niet-discriminerend en evenredig zijn, en in het 

 geval van frequenties, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van Richtlijn 

 2002/21/EG (kaderrichtlijn). “ (art. 5.2, tweede lid, Machtigingsrichtlijn) 

 

Een erkenning voor een bepaald frequentiepakket is in hoofde van de begunstigde geen bedrijfsactief waar 

hij vrij over kan beschikken in functie van al dan niet wijzigende bedrijfsstrategieën of wijzigingen in de 

aandeelhoudersstructuur of het bestuur van de vennootschap.  Omwille van de specifieke aard van FM-

frequenties is de verdeling en het gebruik ervan aan regels onderworpen. 

 

8.  Voor de verdeling van frequenties zijn meerdere modellen beschikbaar: loting, uitgifte op volgorde van 

ontvangst van de aanvragen (first come, first served), veiling en een vergelijkende toets (ook wel beauty 

contest genoemd) (VAN EIJK, N.A.N.M. en HINS, A.W., Verdeling van radiofrequenties,, IVIR, 2011, p. 

47). 

 

Voor analoge FM-frequenties koos de Vlaamse decreetgever voor het model van de vergelijkende toets 

waarbij de frequenties, na erkenning, rechtstreeks aan de erkende omroepen worden toegewezen: de 

aanvraagdossiers worden, in de fase van de erkenningsaanvraag, inhoudelijk beoordeeld aan de hand van 

gunningscriteria per type van radio-omroep en, voor de netwerkradio-omroeporganisaties, nog eens per 

door de decreetgever bepaald profiel. 

 

Artikel 143/1 van het mediadecreet bepaalt de profielen. 

 

Artikel 143/2, § 2, van het mediadecreet bepaalt wat de “aanvullende kwalificatiecriteria” zijn voor de 

inhoudelijke beoordeling van de aanvraagdossiers voor netwerkradio-omroeporganisaties. 
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9.  Op grond van deze beoordeling nam de bevoegde minister de beslissing die leidde tot erkenning van S-

Radio en de bijhorende verdeling van een schaars goed dat grote maatschappelijke en economische waarde 

heeft (frequentiepakket 1). 

 

De inhoudelijke beoordeling van de aanvraagdossiers is dus cruciaal en constitutief voor die beslissing.  

Eveneens essentieel is dat deze beoordeling betrekking heeft op concrete aanvraagdossiers. De scores, het 

resultaat en de diverse aanvraagdossiers zijn dus onlosmakelijk verbonden. 

 

Het logische gevolg daarvan is dat de erkende kandidaat later niet van zijn aanvraagdossier kan 

afwijken op een wijze dat daardoor de eerdere beoordeling van zijn aanvraagdossier (en dus de 

gegeven puntenverdeling) zinledig wordt doordat in realiteit een ander radioproject wordt 

gerealiseerd, laat staan dat daardoor van profiel wordt veranderd.  

 

Indien dat toegelaten zou zijn, zou het hele erkenningssysteem van artikel 142/2, van het mediadecreet 

uitgehold worden en komt het er op aan een zo groot mogelijk luchtkasteel te bouwen in het 

aanvraagdossier.  Dat zou leiden tot ontoelaatbare marktverstoring en –vervalsing. 

 

10.   De basisregel is dus dat de erkende omroepen zich aan hun aanvraagdossier en profiel moeten houden.  

 

Artikel 143/3, § 2, eerste lid, van het mediadecreet laat toe dat via een melding aan de VRM wijzigingen 

worden aangebracht aan het erkende aanvraagdossier wat betreft de aanvullende kwalificatiecriteria.   

 

 “Artikel 143/3, § 2, eerste lid, van het Mediadecreet omschrijft hoe netwerkradio-

 omroeporganisaties via een kennisgeving aan de VRM wijzigingen kunnen aanbrengen aan de 

 gegevens vermeld in de ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van verschillende 

 aanvullende kwalificatiecriteria. Dit betekent logischerwijze dat netwerkradio-

 omroeporganisaties zich in de eerste plaats gedurende de hele duur van de erkenning aan de 

 ingediende offerte moeten houden, tenzij ze via kennisgeving aan de VRM wijzigingen  willen 

 aanbrengen.” (VRM nr.  2018/2018 van 11 juni 2018) 

 

Deze bepaling moet in het licht van het bovenstaande zo gelezen worden dat het slechts om beperkte 

afwijkingen mag gaan, wat ook terecht het standpunt van de bevoegde minister is, en die afwijkingen, ook 

indien ze zouden zijn aangemeld, aan de controle van de VRM onderworpen zijn: 

 

 “[Minister Sven Gatz:] Bovendien blijft het algemene toezicht door de VRM van toepassing en 

 zijn de marges voor wijzigingen aan het profiel niet onbeperkt.” (Verslag  namens de 

 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media  uitgebracht door Wilfried Vandaele  over 

 het ontwerp van decreet  houdende wijziging van diverse bepalingen  van het decreet van 27 

 maart  2009  betreffende radio-omroep en televisie, Gedr. St., Vl. Parl., 2017-2018,  stuk 

 1587,  nr. 3, p. 12-13; hier gaat het om de lokale radio’s die in de toekomst nog zelfs aan een 

 strenger regime zullen onderworpen worden: geen enkele wijziging i.v.m. het profiel de eerste 

 twee jaar van erkenning;  mutatis mutandis geldt de algemene uitspraak van de minister 

 voor elk type  van radio-omroep met een erkenning op basis van een inhoudelijke 

 beoordeling van aanvragen). 

 

Bovendien moet het gaan om (beperkte) wijzigingen op de ingediende en gerealiseerde aanvraag.  Indien 

het toegelaten zou zijn om nog vóór een erkende omroep op antenne is, al (substantiële) wijzigingen aan te 

brengen, is elke beoordeling van een aanvraag helemaal zinledig, wat de wettigheid ervan aantast, maar dat 

is niet het voorwerp van deze klacht.   



Goemans    Van Rooy    Plavsic    Lesaffer 
Advocaten 

 
 

Brief vervolgblad 6 

 

Een afwijking van het gekozen profiel (art. 141/1, 1° en 142/2, § 1, 1° mediadecreet) is, gelet op artikel 

143/3, § 1-2, niét toegelaten (§ 2 voorziet enkel afwijkingen op de aanvullende kwalificatiecriteria, niet op 

het gekozen profiel). 

 

Voor het generalistisch profiel is ook het niet toegelaten om af te wijken van het aanvraagdossier wat betreft 

het zesde aanvullend kwalificatiecriterium (nieuwsaanbod door eigen redactie).  Dit criterium is immers 

niet opgenomen in artikel 143/3, § 2. 

 

B. De inbreuken in casu 

 

1. Schending van artikel 143/1, 1°, 143/2, § 1, 1°, en 143/3, § 1, van het medidecreet.   Niet 

 toegelaten wijziging van profiel: het “boerenbedrog” van S-Radio.   

 

11.  Artikel 143/1, 1°, van het mediadecreet luidt als volgt: 

 

 “De netwerkradio-omroeporganisaties hebben tot taak binnen het aan hen toegewezen 

 verzorgingsgebied een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd uit luistertijd rond 

 een van de volgende thema's, profielen of aanbod:  

 

 1° een generalistisch profiel of muziekaanbod, met inbegrip van het brengen van journaals 

 en informatie;” 

 

Nv SBS Media Belgium werd voor dit profiel erkend. 

 

12.  Artikel 143/2, § 1, 1°, van het mediadecreet legt op dat het blijven voldoen aan artikel 143/1, 1°, van het 

mediadecreet een  erkenningsvoorwaarde is. 

 

Artikel 143/3, § 1, van het mediadecreet legt ook duidelijk op dat voor de duur van de erkenning niet 

afgeweken mag worden van de decretale basisvoorwaarden: 

 

 “De netwerkradio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor 

 de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 

 1,” 

 

De erkende netwerkradio-omroeporganisatie moet zich m.a.w. gedurende de ganse duur van de erkenning 

houden aan het gekozen profiel waarvoor ze erkend werd. 

 

De mogelijkheid tot (beperkte) afwijkingen voorzien in artikel 143/3, § 2, van het mediadecreet is dus niet 

van toepassing op het profiel van de netwerkomroep-organisatie op zich beschouwd.  Dit is logisch en 

billijk in het licht van de specifieke aard van de verdeling van FM-frequenties waarbij de begunstigde, nv 

SBS Media Belgium, quasi gratis  en exclusief een aanzienlijk economisch lange termijn voordeel van de 

overheid kreeg juist omwille van de specifieke invulling die aan het project S-Radio gegeven werd als 

generalistisch profiel.  Nv SBS Media Belgium verwierf een privaat monopolie m.b.t. het betrokken 

frequentiepakket. 
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13.  In dit deel van de klacht zal klager aantonen dat het profiel van “NRJ” in realiteit een ander profiel is 

dan dat waarvoor nv SBS Media Belgium erkend werd: S-Radio werd erkend als een generalistisch profiel, 

terwijl NRJ een “ander” profiel heeft. Nv SBS Media Belgium is blijkbaar verkeerdelijk van oordeel dat zij 

het frequentiepakket 1 naar eigen goeddunken kan invullen, los van haar initiële profielkeuze. 

 

14.  Al kort na de erkenningsbeslissing verklaarde de CEO van de omroep dat men nu ging beginnen aan de 

uitwerking van een concreet radioproject.  Het format zou nu bepaald worden, wat natuurlijk vreemd is 

wanneer men net erkend is voor een zeer concreet concept voor een bepaald profiel (S-Radio): 

 

 “CEO Peter Quaghebeur: “Het radio-duopolie van Medialaan en VRT wordt nog lang niet 

 doorbroken, maar de toekenning van deze licentie is een mooie eerste stap om het  crossmediale 

 SBS-verhaal te kunnen uitbouwen. Zowel de luisteraars als de adverteerders zullen hier  beter 

 van worden. De naam van de nieuwe radiozender, het format, de  presentatoren en het 

 zendergevoel worden de komende maanden verder bepaald”.”  (Artikel  gepubliceerd 

 op 15  september 2017; https://www.mediaspecs.be/sbs-mag-wellicht- radiozender-

 starten/ ) 

 

Het gaat hier evenwel niet om beperkte afwijkingen op de ingediende offerte, zoals zal blijken, waarvoor 

een loutere melding aan de VRM volstaat, maar wel integendeel om een totaal ander project naar 

radioformat toe met een andere timing van uitrol, een andere technische onderbouw en een andere 

economische insteek, enz., kortom een wijziging van profiel van “generalistisch” naar “ander”. 

 

Samengevat: daar waar het aanvraagdossier S-Radio voorstelde als een eigen project dat nv SBS Media 

Belgium samen met haar aandeelhouders zou uitbouwen tot iets wat tot nu niet op de markt is, is het NRJ-

format in wezen een franchise- of licentiemodel van een Franse onderneming op basis van een bestaand 

merk en format. 

 

Als stuk 1 voegt klager een analyse van het aanvraagdossier van S-Radio.  Enkele elementen daarvan 

worden hierna verder toegelicht aan de hand van de aanvullende kwalificatiecriteria omdat het 

aanvraagdossier van S-Radio op deze logica gebouwd is.  Als stuk 22 voegt de klager de opnames van 6 en 8 

september 2018, eveneens ter vergelijking met het aanvraagdossier van S-Radio. 

 

Wanneer al deze elementen samen bekeken worden, leidt dit tot de conclusie dat met NRJ een ander profiel 

gekozen werd dan dat waar het frequentiepakket nr. 1 betrekking heeft. 

 

 a.   M.b.t. het eerste criterium “de concrete invulling van het programma-aanbod en het 

 zendschema”. 

 

15.  In deel 4.4. “Toelichting bij de inhoud mix en diversiteit van de programma’s” van haar 

aanvraagdossier beschrijft S-Radio in detail hoe zij haar concept en programmaschema zal invullen, 

waarbij ook een sterke link met de televisie-activiteiten van SBS opvalt die als een rode draad door de 

programmatie loopt en een essentieel onderdeel is van het concept van S-Radio.3 In de bijlage 

“profiel” beschrijft ze haar generalistisch profiel: 

 

  “S-Radio is een generalistisch radiostation.  

                                                
2 Deze opnames worden via We Transfer overgemaakt aan de VRM. 
3 De klager kreeg kopie van dit aanvraagdossier in het kader van het geding voor de Raad van State en zal dit digitaal ter beschikking 

stellen van de VRM via We Transfer als stuk 4 bij deze klacht. 

https://www.mediaspecs.be/sbs-mag-wellicht-radiozender-starten/
https://www.mediaspecs.be/sbs-mag-wellicht-radiozender-starten/


Goemans    Van Rooy    Plavsic    Lesaffer 
Advocaten 

 
 

Brief vervolgblad 8 

 We zenden 24/dag 7 dagen/week muziek uit, aangevuld met presentaties, informatieve 

 elementen, nieuws en entertainende acties. De stroom van muziek wordt zo meer dan een 

 steriele machinale muziekplaylist en komt samen tot een uniek interactief geheel: S-Radio.  

 Wij richten ons op een breed deel van de Vlaamse bevolking: de Actieve Stedeling.  

 De actieve stedeling is tussen de 14 en 44 jaar oud.” (aanvraagdossier S-Radio, deel 146). 

 

Enkele citaten i.v.m. de nauwe band met de televisieactiviteiten van SBS: 

 

 “Wat was er gisterenavond op tv? Hier zal er ook dieper worden ingegaan op bepaalde TV 

 programma’s van SBS Belgium. bv. telefonische gesprekken met afvallers van De Mol, … 

 

 S-Radio engageert zeker ook mensen uit de wereld van televisie (SBS Belgium), 

 

 … 

 

 Werk Se zal niet alleen te beluisteren zijn via FM, DAB+ of internet, maar ook te bekijken zijn 

 via één van de SBS-kanalen: VIER, VIJF of ZES. 

 

 City Life (zaterdag en zondag van 16u00 tot 21u00) 

 

 …Ook hier zal er op een natuurlijke manier inhoudelijk gelinkt worden aan het 

 programmaschema van de televisie-omroepen van SBS Belgium. 

 

 2. Monopolydag  

 Wie stad zegt, zegt natuurlijk ook shoppen. S-Radio wil elk jaar de grote Monopolydag 

 organiseren. 

 

 Jani (één van de gezichten van SBS Belgium) is de vliegende jury en flitst van stad naar stad 

 om  er de Shopping Queen van de stad aan te wijzen. 

 

 S-Radio linkt zich aan de televisiemomenten op SBS en trekt dat door naar de radio. Bekende 

 SBS-figuren zoals Jani en Karen Damen zullen een plek krijgen op S-Radio waar ze bijdragen 

 leveren gelinkt aan het programma dat op dat moment loopt. S-Radio besteedt ook aandacht 

 aan  programma’s als De Mol, Komen Eten en De Slimste Mens. Het zijn stuk voor stuk 

 populaire programma’s die onze luisteraar wel kan smaken en passen binnen het profiel van 

 de Actieve Stedeling tussen 14 en 44 jaar.”  

 

 

 “Vooral voor de televisiekanalen is de aandacht die overdag aan specifieke programma’s kan 

 gegeven worden van levensbelang. Andere spelers op de televisiemarkt hebben immers 

 meerdere radiostations in hun groep ter beschikking en maken daar ook veelvuldig gebruik  van.  

 S-Radio voorziet ruimte en aandacht voor programma’s en gezichten die dragend zijn binnen 

 de SBS merken. Enerzijds zorgt dat voor een verrijking van het aanbod van S-Radio, zij 

 kunnen zo gebruik maken van de schermbekendheid van deze programma’s en mensen.  

 Anderzijds versterkt deze aandacht op de radio ook de televisiemerken 

 

 De lange termijn uitbouw en groei van S-Radio zal in de schoot van het partnership SBS – 

 Mediahuis dan ook maximaal kunnen gebeuren door deze intensieve cross-promotie.” (stuk  10 

 admin. dossier, deel 116 en deel 186, p. 10) 
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Wat betreft het voor een radio cruciale muzikaal profiel koos S-Radio voor een – volgens haar - originele 

aanpak: 

 

 “Het muzikale profiel overstijgt de bestaande klassieke kwalificaties (rock/pop/slow/..) door  uit 

 elke van die bestaande categorieën een eigen selectie te maken.  

 

 Deze selectie vertrekt dus in tegenstelling tot een klassiek muziekstation niet vanuit een 

 categorie (bv. dance muziek, oldies) maar vanuit het merk S-Radio en de gewenste beleving.  

 Het is dus geen format-radio, maar merk-radio die plaats biedt aan een brede waaier van  genres 

 en artiesten.  

 

 Dit resulteert in een zeer brede playlist (1500+ titels) met zeer lage rotatie. Een brede playlist 

 garandeert immers een hoge graad van afwisseling in de gedraaide/gehoorde muziek…. 

 

 Het muzikale profiel van S-Radio is daardoor:  

 

 • Breder dan jong geprofileerde radio’s (zoals Top Radio, MNM)  

 • Jonger dan radio’s voor volwassenen (zoals Joe, Nostalgie)  

 • Vernieuwender dan gevestigde merken (zoals Q music, Studio Brussel) ” (stuk 10 admin. 

 dossier, deel 965, p. 3) 

In dat verband positioneert S-Radio zich als anders dan (jongeren)radio’s, waarbij NRJ vermeld wordt als 

voorbeeld van wat S-Radio niét zal zijn: 

 

 
 

(aanvraagdossier S-Radio, deel 965, p. 7) 

Dit resulteerde voor S-Radio in de hoogste score op het aanvullend kwalificatiecriterium “concrete 

invulling programma-aanbod en zendschema”. 
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16.  In april 2018 liet nv SBS Media Belgium via de media weten dat zij haar frequentiepakket zou 

gebruiken voor een totaal ander radioproject onder de roepnaam “NRJ” waarvoor echter geen erkenning is 

verleend: 

 “SBS Media Belgium start de uitzending vanaf dit najaar vanuit Antwerpen. De nieuwe radio 

 is na de zomer via FM, online en via de kabel te beluisteren. In de toekomst zal dat ook via  DAB+ 

 mogelijk zijn. 

 ‘Het ijzersterke internationale merk NRJ krijgt vanaf het najaar een volledig eigen creatieve 

 Vlaamse invulling’, zegt directeur Tom Klerkx, die zowel de Vlaamse radio Nostalgie 

 aanstuurt als  de nieuwe radio NRJ. ‘Op vrijdag 25 mei organiseren wij in Antwerpen een 

 talentendag voor  jonge Vlaamse radiomakers: we geven nieuw talent meteen de kans om 

 dit nieuwe radiostation  samen creatief verder uit te bouwen. De oproep wordt binnenkort 

 gelanceerd.’ 

 Meer informatie over het NRJ-zendschema en de commerciële regie in Vlaanderen volgt de 

 komende maanden. 

 Twee Vlaamse mediagroepen vormen de integrale aandeelhoudersstructuur van NRJ 

 Vlaanderen:  50 procent Mediahuis (onder andere De Standaard/Het Nieuwsblad) en 50 

 procent De Vijver  Media (onder andere SBS Media Belgium, Woestijnvis en SBS Belgium 

 met  de tv-zenders Vier, Vijf  en Zes).” (De Standaard, 13 april 2018; 

 http://www.standaard.be/cnt/dmf20180413_03460987 ) 

 

“NRJ” met als base line “Hit Music Only” is één van de radiomerken van de Franse NRJ Group 

(http://www.nrjgroup.fr/)4 en is een formatradio (hitmuziek), eerder gericht op een jonger publiek 

(http://www.nrj.fr/).  NRJ staat overigens voor “Nouvelle Radio des Jeunes” 

(https://en.wikipedia.org/wiki/NRJ ). 

 

NRJ als format heeft niets te maken met het breed, generalistisch profiel, mede gelinkt aan de televisie-

activiteiten van SBS, dat S-Radio in haar aanvraagdossier omschreef.  Het NRJ-format is al jaren in vele 

landen en in Franstalig België te beluisteren, met een grotendeels zelfde profiel dat duidelijk geen enkel 

verband heeft met wat S-Radio in haar aanvraagdossier voorspiegelde.  Hierna de links naar de websites 

van enkele voorbeelden: 

 

http://www.nrj.be/  

https://www.energy.de/berlin 

https://www.nrj.fr 

http://www.nrj.be/ 

http://www.nrj.no/  

 

Ook de profilering van NRJ naar de adverteerders toe, wijst op een ander profiel (http://rmb.be/nl/onze-

merken/17-nrj/ en https://www.ipb.be/fr/media/6310/brands ) (zie ook verder). 

 

 

 

                                                
4 Ook Nostalgie is een merk en format van NRJ Group.  In Vlaanderen heeft één van de aandeelhouders van nv SBS Media Belgium, 

daar een licentie voor zodat de keuze voor NRJ niet uit de lucht komt gevallen. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180413_03460987
http://www.nrjgroup.fr/
http://www.nrj.fr/
https://en.wikipedia.org/wiki/NRJ
http://www.nrj.be/
https://www.energy.de/berlin
https://www.nrj.fr/
http://www.nrj.be/
http://www.nrj.no/
http://rmb.be/nl/onze-merken/17-nrj/
http://rmb.be/nl/onze-merken/17-nrj/
https://www.ipb.be/fr/media/6310/brands
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Dat nv SBS Media Belgium mogelijk enige vrijheid zal hebben bij de invulling van haar contractuele 

licentie op het merk NRJ verhindert niet dat de basiskenmerken van het merk en format van NRJ behouden 

zullen moeten blijven (http://www.nrjgroup.fr/activites/#international : NRJ legt uit dat ze internationaal 

haar merken exploiteert via merkenlicenties of met ‘zendtoelatingen’). 

 

17.  In het aanvraagdossier werden de namen van de gekozen DJ’s niet vermeld om redenen van 

vertrouwelijkheid: 

 

 “Om redenen van vertrouwelijkheid en gezien de huidige werksituatie kunnen de namen in dit 

 dossier niet bekend gemaakt worden.”  (deel 765, p. 5) 

 

Thans is duidelijk waarom: er waren op datum van de aanvraag helemaal geen DJ’s geselecteerd zodat ook 

geen namen gegeven konden worden.  Pas in de lente van 2018 deed nv SBS Belgium een casting om dj’s 

te selecteren die thans is afgesloten: 

 

 
 

De DJ’s die vandaag actief zijn, zijn allemaal erg jonge mensen met weinig ervaring, daar waar het 

aanvraagdossier duidelijk andere verwachtingen wekte (bv. door inzet van SBS-schermgezichten), wat 

opnieuw het jong profiel benadrukt (zie ook verder). 

 

18.  Op 9 augustus 2018 stelde nv SBS Media Belgium haar NRJ-project voor op een persconferentie en 

kondigde aan dat ze op 3 september 2018 zou starten met uitzenden ( 

https://www.youtube.com/watch?v=HlX2l_AfQhU 

https://www.youtube.com/watch?v=8SC4ifSHRbA). 

 

Dat van het generalistisch en origineel profiel van S-Radio wordt afgestapt ten voordele van een bestaand 

format (hitzender/jongerenzender) waar ze een contractuele licentie of franchise voor heeft bekomen van 

het Franse moederbedrijf, is duidelijk: 

 

 “NRJ, een sprankelend stadsnetwerk met hitmuziek gaat van start op 3 september. 

 

 Zo krijgt de populaire internationale hitzender een Vlaamse poot. … 

 

 De slagzin “Hit Music Only” mag letterlijk genomen worden want NRJ brengt uitsluitend hit 

 muziek en wist al heel veel populaire artiesten aan te trekken. 

http://www.nrjgroup.fr/activites/#international
https://www.youtube.com/watch?v=HlX2l_AfQhU
https://www.youtube.com/watch?v=8SC4ifSHRbA
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 …Een bruisende jongerenzender voor en door jongeren. “ (stuk 13) 

 

 “De zender zal volop inzetten op de laatste grote hits: 70 procent van de muziek op NRJ zal  niet 

 ouder zijn dan vijf jaar. Er zullen ook live showcases georganiseerd worden, waarbij  “grote 

 namen” uit de muziekwereld beloofd worden. De presentatoren komen uit het doelpubliek: 

 jonge, actieve twintigers die in de stad wonen. Zes van de elf presentatoren werden  

 geselecteerd  bij een talentenjacht in juni, waar 250 mensen zich voor inschreven.” 

 (https://www.gva.be/cnt/dmf20180809_03655588/radiozender-nrj-vanaf-3-september-in-de- ether-

 met-jonge-ploeg ) 

 

19.  CEO Peter Quaghebeur was glashelder in een intervierw in De Tijd op 21 augustus 2018: 

 

 “Hoe past uw nieuwe radiozender, NRJ in uw strategie?  

 Quaghebeur: ‘Radio is een sterk medium in Vlaanderen en blijft dat zolang er files zijn. VRT 

 en Medialaan zijn goed vertegenwoordigd in het radiolandschap wat ons een concurrentieel 

 nadeel geeft. Hoe vaak komen hun televisieprogramma’s en -persoonlijkheden niet aan bod 

 op hun radiozenders? Als we iets leerden is het dat je als bedrijf niet uitsluitend afhankelijk 

 mag zijn van reclame inkomsten uit televisie. SBS wil dan ook diversifiëring van de 

 inkomsten. Het radioaanbod in Vlaanderen is in vergelijking met het buitenland relatief 

 beperkt. Zenders groeien mee met hun luisteraars, waardoor het jonge publiek (18- 34) 

 vrijkomt. Wij springen met IP als salesregie in dat gat.’  “ (https://www.tijd.be/partner/sbs/het-

 nieuwe-televisienajaar-2018/Het-tij-is-gekeerd-SBS-maakt-weer-winst-en-investeert-in-nieuwe-

 projecten/10040794 ) 

 

20.  Ook de directeur van NRJ was in een interview in De Standaard op 4 september 2018 (stuk 3) erg 

duidelijk over het feit dat NRJ geen generalistisch profiel heeft, maar zich richt op jongeren en zich juist 

daarmee wil onderscheiden van andere omroepen: 

 

 “NRJ wil dus radio maken voor jongeren. Laat dat nu net de leeftijdscategorie zijn die het minst 

 naar de radio luistert. Ze kijken naar Youtube, ze luisteren naar Spotify, de radio is het medium 

 van hun ouders. Moeilijke doelgroep, dus. Volstaat het om jonge muziek te draaien om jongeren te 

 bereiken? 

 ‘Zeker niet’, zegt Klerkx. ‘Je moet vooral de taal van de jongeren spreken. Het gaat over meer dan 

 de muziek, het gaat erover geconnecteerd te zijn met hun leefwereld. We hebben daarom radicaal 

 gekozen voor jonge muziek, en voor presentatoren uit de doelgroep: jonge mensen die hun eerste 

 stappen in het vak zetten, die we zelf kunnen opleiden, samen met jong talent als Kim Muylaert, 

 die al wat ervaring achter de kiezen heeft bij Studio Brussel. Die aanpak is wat ons moet 

 onderscheiden van de concurrentie.’” 

 

21.  Ook de reclameregie van NRJ stelt het zo voor: NRJ Vlaanderen is er enkel voor “young and trendy 

listeners”: 

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20180809_03655588/radiozender-nrj-vanaf-3-september-in-de-ether-met-jonge-ploeg
https://www.gva.be/cnt/dmf20180809_03655588/radiozender-nrj-vanaf-3-september-in-de-ether-met-jonge-ploeg
https://www.tijd.be/partner/sbs/het-nieuwe-televisienajaar-2018/Het-tij-is-gekeerd-SBS-maakt-weer-winst-en-investeert-in-nieuwe-projecten/10040794
https://www.tijd.be/partner/sbs/het-nieuwe-televisienajaar-2018/Het-tij-is-gekeerd-SBS-maakt-weer-winst-en-investeert-in-nieuwe-projecten/10040794
https://www.tijd.be/partner/sbs/het-nieuwe-televisienajaar-2018/Het-tij-is-gekeerd-SBS-maakt-weer-winst-en-investeert-in-nieuwe-projecten/10040794
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NRJ wordt door IP ook aangeboden in een pakket met andere hit- en jongerenzenders zoals bv. Topradio: 

 

 
 

Dit pakket wordt verkocht onder de naam “FMix Young Vlaanderen”, met als  “kerndoelgroep” 18-34 

jaar.  Dit is op zich al voldoende bewijs dat NRJ géén generalistisch profiel heeft: 
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22.   Niet alleen wordt een jonger publiek gezocht, de focus ligt ook op de “actieve stedeling”, daar waar 

een generalistische netwerkradio-omroep zich tot de gehele bevolking moet richten.  : 

 

 
 

(Slide getoond op persconferentie NRJ op 9 augustus 2018) 

 

In Vlaanderen woont een aanzienlijk deel van de mensen niet in steden. 

 

23.  Tijdens de persconferentie op 9 augustus 2018 is nv SBS Media Belgium zeer duidelijk over de 

muziek.  Alleen maar hits, HIT MUSIC ONLY is de slogan.   

 

In het aanvraagdossier zegt nv SBS Media Belgium precies het omgekeerde: niet-hit genoteerde muziek 

krijgt de voorkeur: 
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24. Het programmaschema van NRJ is geen (beperkte) aanpassing van het schema van S-Radio, maar een 

compleet ander programmaschema: 

 

 
 

(zie ook http://www.nrj.be/nl/programmas/ ). 

 

(Bij vzw Radio Club FM werden punten afgetrokken omdat de programma’s dezelfde naam van de 

presentator hadden. In het schema dat NRJ voorstelt, gebeurt nu net hetzelfde.) 

 

25.  Het woordmerk S-Radio komt regelmatig terug in het aanvraagdossier.  Dit merk is belangrijk en de 

kapstok voor de omroep.  Het Vlaamse karakter ervan wordt benadrukt en krijgt zelfs een vermelding in de 

beoordeling: 

 

http://www.nrj.be/nl/programmas/
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In werkelijkheid wordt het format NRJ uitgezonden, een van oorsprong Frans merk dat wereldwijd wordt 

gemaakt binnen hetzelfde format, waar helemaal geen sprake is van Vlaamse roots en dat gewoon deel is 

van een (internationale) keten via een licentie of franchiese.    

 

 “ En 2000, quand je suis arrivé, explique Marc Vossen, le directeur général des radios 

 NRJ, Nostalgie et Chérie FM, j’avais dit que Nostalgie valait entre 12 et 14 % de part de marché 

 alors qu’on était à 6 %. J’avais ce rêve profond en moi. J’avais rêvé que Nostalgie soit une marque 

 nationale, elle l’est devenue huit ans plus tard. J’avais rêvé que Nostalgie et NRJ ensemble fassent 

 20 % de part de marché, on l’a fait quatre ans plus tard. On a rêvé d’être au Nord du pays, on 

 l’était déjà avec Nostalgie et on le sera avec NRJ à partir du 3 septembre. On sentait venir les 

 choses, qu’elles évoluaient positivement, mais il restait un cap à franchir, celui de numéro 1. Vous 

 pouvez l’approcher, vous dire que vous faites partie du quatuor de tête, mais tant que vous ne 

 l’avez pas atteint, il y a une sorte de doute : avons-nous la capacité de ? Et tout d’un coup, paf, ça 

 tombe… C’est juste dingue !” » (http://www.dhnet.be/medias/dh-radio/audiences-radio-nostalgie-

 au-top-record-pour-dh-radio-5b7ed85c5532f06fc87f5119 ) 
 

26.   De opnames op 6 en 8 september 2018 bevestigen dit (stuk 2). 

 

Hierna uittreksel uit het aanvraagdossier van S-Radio en in cursief de feitelijke vaststellingen uit de 

opnames. 

 

“ 

4.1.2. muzikaal profiel 

 4.1.2.1 muziek format  

. Urban, dance, rap, elektronica, pop, rock, hiphop, chill out, … je hoort het allemaal op S-

Radio.  

http://www.dhnet.be/medias/dh-radio/audiences-radio-nostalgie-au-top-record-pour-dh-radio-5b7ed85c5532f06fc87f5119
http://www.dhnet.be/medias/dh-radio/audiences-radio-nostalgie-au-top-record-pour-dh-radio-5b7ed85c5532f06fc87f5119
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De opnames van donderdag 6 en zaterdag 8 september 2018 bewijzen dat er op NRJ die dagen 

geen chill out, hiphop en rock te horen zijn geweest maar slechts hitparade muziek. 

De slagzin is letterlijk hitmusic only. 

Als nieuw merk zal S-Radio de rol van vernieuwer opnemen.  

Dat kan door een zeer brede muziekselectie te programmeren 

De brede playlist laat ook ruimte voor nieuwe songs, of album tracks. Door deze in te kaderen 

in een bredere context (playlist) worden zij omkaderd, net zoals het voorprogramma tijdens het 

concert van een topartiest.  

Er zijn op de dagen van de controle geen album tracks te horen geweest. Onder album tracks 

verstaat men track die slechts op de full cd van de artiest staan dus niet als cd single worden 

uitgebracht. 

Nieuwe muziek, d.w.z. muziek die niet ouder is dan 18 maanden maakt 15% van de 

playlist uit. Het gaat dan ook om niet-hit muziek, d.w.z. muziek die nog te ontdekken valt of 

die track songs zijn, i.p.v. single songs.  

Uitgaande van gemiddeld 15 singles per uur kan de omroep gemiddeld slechts 2,25 nummers 

per uur draaien die jonger dan 18 maanden zijn. 

Uit de opnames blijkt dat de omroep zich niet aan dit ingediende muziekprofiel houdt en een 

veelvoud van platen jonger dan 18 maanden draait. 

Volgens dit zelf ingediende muziekprofiel kan de omroep helemaal geen hitradio maken. 

De lage rotatie komt dan weer tot uiting in een ‘no repeat’ claim:   

‘Bij ons hoor je tussen 9- 19h nooit tweemaal dezelfde song’  

Het beperkende en afgelijnde van een traditioneel format wordt zo overboord gegooid om de 

band met het publiek, via de muziek nog verder aan te halen.  

De omroep herhaalt nummers tot 4 keer per dag en houdt zich niet aan dit zelf ingediende 

onderdeel van het profiel 

27.   Samenvattend.  Wat  nv SBS Media Belgium in realiteit doet, staat mijlenver van wat in het 

aanvraagdossier over S-Radio beschreven werd.  Het is gewoon een ander project met een ander profiel.  

 

Het resultaat van de handelswijze van nv SBS Media Belgium  is dus dat zij van profiel verandert: ze is 

erkend als “generalistisch” profiel, maar wijzigt dit in een “ander” profiel.  Hiervoor waren echter twee 

andere frequentienetwerkpakketten beschikbaar waarvoor zij niet kandideerde (deze pakketten bieden 

immers een veel kleiner bereik dan pakket 1). 

 

Wat onder “generalistisch” profiel begrepen moet worden, is als volgt verduidelijkt in de voorbereidende 

werken: 
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 “Het generalistische profiel omvat een concept waarbij de omroep zich richt tot de volledige 

 bevolking van een zendgebied. Van deze omroep wordt verwacht – net zoals bij de landelijke 

 omroepen – dat zij ook journaals en informatie brengen…. 

 

 De derde categorie [nl. “ander” profiel] slaat op het thema en/of muziekgenres die gericht zijn 

 op specifieke  doelgroepen.  Het kan bijvoorbeeld een radio-omroep zijn die een focus legt 

 op oldies, classic rock, jazz & blues, maar bijvoorbeeld ook sportverslaggeving,  cultuurradio 

 enzovoort.” (Memorie van toelichting bij het  ontwerp van decreet  houdende wijziging 

 van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart  2009 betreffende  radio-omroep 

 en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties, Gedr. St., Vl. Parl.,  2016-2017, stuk 983, 

 nr. 1, p. 18) 

 

Het is duidelijk dat NRJ als format hier niet aan voldoet.  Een hit- en jongerenzender zoals nv SBS Media 

Belgium op 9 augustus 2018 voorstelde en sinds 3 september 2018 in de ether brengt, valt immers onder 

een “ander”, niet-generalistisch profiel, wat de uitdrukkelijke wil van de decreetgever was die het voorbeeld 

van jongerenradio gaf voor het  “ander” profiel: 

 

“…2° de invulling van het programma-aanbod van de niet-generalistische netwerkradio- 

omroeporganisaties, in casu bijvoorbeeld: 

a) hoe sterk/goed/groot de invulling is van het Vlaamse/Nederlandstalige aanbod; 

b) hoe sterk/goed/groot de invulling is van een ander specifiek muziekaanbod naar een bepaalde 

doelgroep toe. Voorbeelden hiervan zijn invulling via een jazz-programma of oldies radio, of nog 

(cf. conceptnota) een aanbod naar jongeren, studenten, ouderen of nieuwe Vlamingen toe. 

 

Via toevoeging van deze twee punten kan een dossier objectiever worden beoordeeld.” (Memorie 

van toelichting bij het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-

omroeporganisaties, Gedr. St., Vl. Parl., 2016-2017, stuk 983, nr. 1, p. 20) 

 

28.  Ook in het Vlaams Parlement kwam dit aan de orde n.a.v. een parlementaire vraag over de 

voorgenomen, maar intussen weer afgeblazen samenwerking tussen NRJ en nv VAR als externe 

reclameregie, wat op zich ook al afweek van het aanvraagdossier: 

 

 “[B. Caron] Mijn derde opmerking sluit aan bij wat hier al is gezegd. Is de keuze voor NRJ 

 eigenlijk in lijn met het aanvraagdossier van SBS als netwerkradio? Is dit dossier in orde met 

 de decretale regels? Is het mogelijk in de loop van het proces naar een andere reclameregie 

 om te schakelen? In het eigen dossier staat immers dat ze daar zelf voor zouden zorgen. 

 “ (Commissievergadering 14 juni 2018; 

 https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264

 501 ) 

 

 “[K. Segers] Mevrouw Brouwers, mijnheer Caron, jullie hebben al verwezen naar het dossier 

 op basis waarvan SBS de frequentievergunning heeft gekregen. We hebben het hier al over  gehad. 

 Eerst was het SBS Radio, maar nu is het uiteindelijk NRJ geworden. Dit is een onderdeel van 

 een Frans concern, maar dat stond er eerst helemaal niet. Dit is niet conform het dossier.  Dit 

 lijkt me al de tweede keer. We hebben de dossiers toen ingekeken. Ik meen me e herinneren  dat 

 daar iets heel anders in stond. Het plan was een eigen sales team te starten, net om het 

 monopolie van de Var en Medialaan te doorbreken. Ik begrijp dan ook de  geprikkelde reactie van 

 Medialaan. Dit is eigenlijk de tweede keer dat SBS iets anders doet dan werd vooropgesteld in 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264%09501
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264%09501
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 het dossier op basis waarvan SBS een erkenning voor die frequenties heeft gekregen. Ik vind 

 jullie vragen dan ook zeer pertinent.” (Commissievergadering 14 juni  2018; 

 https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264

 501 ) 

 

De bevoegde minister was ondubbelzinnig: 

 

 “[S. Gatz] Met betrekking tot de vragen die over het dossier van S-Radio, nu NRJ, zijn gesteld, 

 kan ik zeggen dat het programma-aanbod zeer belangrijk is. Daarvoor verwijs ik naar de vraag 

 om uitleg van mevrouw Segers van een tijdje geleden. De mogelijkheden om bepaalde 

 wijzigingen aan het profiel aan te brengen, zijn minimaal of onbestaande. We zullen dat pas 

 zien als de radio daadwerkelijk on air is.” .” (Commissievergadering 14 juni  2018; 

 https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264

 501 ) 

 

Het is duidelijk dat de overgang van “S-Radio” naar “NRJ” een niet toegelaten profielwijziging is en ver 

buiten de marge valt die is toegestaan voor afwijkingen van de initiële offerte m.b.t. de aanvullende 

kwalificatiecriteria.  Alleen al om deze reden is de klacht gegrond. 

 

2. Schending van artikel 143/2, § 2, 1°, en artikel 143/3, § 2, van het mediadecreet.  Programma-

 aanbod en zendschema 

 

29.   Het eerste aanvullende kwalificatiecriterium betreft de concrete invulling van het programma-aanbod 

en het zendschema.  Dit kwam uiteraard ruim aan bod in het aanvraagdossier van S-Radio (zie ook hoger). 

 

De uitzendingen per 3 september 2018, opgenomen op 6 en 8 september 2018 (stuk 2) tonen aan dat wat in 

realiteit wordt uitgezonden fundamenteel afwijkt van het aanvraagdossier en dus niet kwalificeert als een 

toegelaten, louter te melden afwijking op een aanvullend kwalificatiecriterium. 

 

30.  Hierna in het vetjes citaten uit het aanvraagdossier. Cursief weergegeven zijn de feitelijke vaststellingen 

n.a.v. de opnames (stuk 2): 

 

“4.4.1. Toelichting bij de verschillende programma’s 

      Radio ’s morgens (elk werkdag van 6u00 tot 9u00) 

 

Muziek 70% / Informatie en verkeersinformatie  20% / Ontspanning: 10% 

Uit de opname blijkt dat de norm informatie en verkeersinformatie die op 20% is gesteld in de 

verre verste niet wordt gehaald. 

Dit is namelijk 12 minuten per uur. 

Ook de norm ontspanning van 6 minuten wordt niet gehaald. 

In totaal zou er 18 minuten gesproken woord moeten zijn want muziek wordt hier apart 

gecatalogiseerd. 

Deze norm is integraal onderdeel van het profiel van de zender. 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264%09501
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264%09501
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264%09501
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261527/verslag/1264%09501
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Werk se (elke werkdag tussen 9u00 en 12u00) 

Muziek 75% / Informatie en verkeersinformatie 10% / Ontspanning: 15% 

In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

De Brooddoos (elke werkdag tussen 12u00 en 13u00) 

Muziek 60% /  Informatie  20% / Ontspanning 20% 

        

   In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

 Bovendien heeft het programma geen naam (hiervoor  werden punten bijgeteld en afgetrokken in 

 de beoordeling al naar gelang er en naam was of niet) 

 

      Cruisin’ (elke werkdag tussen 13u00 en 16u00) 

Muziek 70% / informatie en verkeersinformatie 10% / Ontspanning: 20% 

    In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

      Bovendien heeft het programma geen naam . 

 

Drive the city (elke werkdag tussen 16u00 en 19u00) 

Muziek 65% / Informatie en verkeersinformatie  20% / Ontspanning 15% 

 In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

     Bovendien heeft het programma geen naam  

 

Stadsmagazine (elke werkdag tussen 19u00 en 20u00) 

Muziek 70 % / Informatie 15% / Ontspanning 15% 

 In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

       Bovendien heeft het programma geen naam  

 

Smashin’ da night (elke werkdag van 20u00 tot 24u00) 

Muziek 40% / Informatie 5% / Ontspanning 45%  

 In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

 Bovendien heeft het programma geen naam 

 Het hele programma bestaat verder niet en NRJ stopt met live uitzendingen om 22 uur 

De nachtclub (zaterdag en zondag van 21u00 tot 24u00) 

Muziek 90% / Ontspanning 10% 

   In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier  

 Bovendien heeft het programma geen naam 
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 Het hele programma bestaat verder niet en NRJ stopt met live uitzendingen om 22 uur 

Welkom Weekend (zaterdag en zondag van 5u00 tot 12u00) 

Muziek 75% - Informatie 15% - Ontspanning 10%  

 In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

       Bovendien heeft het programma geen naam 

 Het hele programma bestaat verder niet en NRJ start pas met live uitzendingen om in het 

 weekend  om 14 uur; daarvoor is er lowbudget radio met enkel nonstop muziek. 

De Stadslijst (zaterdag en zondag van 12u00 tot 16u00) 

Muziek 90% - Ontspanning  10% 

 In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

 

 Pas live vanaf 14u. 

      

 City Life (zaterdag en zondag van 16u00 tot 21u00) 

Muziek 70% - Informatie 15% - Ontspanning 15% 

 In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

 

 Pas live vanaf 14u. 

 

’S nachts (elke dag van 0u00 tot 05u00) 

Muziek 90 % - Ontspanning 10% 

 In realiteit andere percentages dan opgenomen in het aanvraagdossier 

       

3. Schending van artikel 143/2, § 2, 2°-5°, en artikel 143/3, § 2, van het mediadecreet.   

 

31.   Het tweede tot en met het vijfde aanvullende kwalificatiecriterium betreft een reeks elementen die op 

zich een flexibele benadering kunnen rechtvaardigen, maar waar opnieuw de ondergrens is dat door een 

reeks van (kleine, al dan niet beperkte) afwijkingen t.o.v. het initiële aanvraagdossier geen totaal ander 

project gerealiseerd wordt, zeker al niet wanneer dat tot een profielwijziging leidt. 

 

a. M.b.t. het tweede criterium (media-ervaring) 

 

32.  M.b.t. het tweede criterium (subcriterium ‘ervaring hoofd omroep’) steunde nv SBS Media Belgium 

zich op de media-ervaring van volgende personen: 

 

 “Aan het hoofd van de netwerk radio komen te staan:  

 

 Peter Quaghebeur CEO  

 Verantwoordelijk voor strategie  

 Dirk Guldemont COO - Algemeen directeur  

 Verantwoordelijk voor programmatie, marketing en sales.  

 Beiden brengen een lange en uitgebreide ervaring in de radio- en mediawereld met zich mee.” 
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 (stuk 10 admin. dossier, deel 665, p. 1) 

 

 “Als programma manager bij de opstart voorzien we Stefan Ackermans.” (

 aanvraagdossier, deel 765, p. 4) 

 

Intussen is duidelijk dat geen van deze personen ooit operationele verantwoordelijkheden zal hebben binnen 

NRJ, nu andere personen NRJ zullen leiden: 

 

 
 

b.  M.b.t. het derde en vierde criterium (financieel en businessplan) 

 

33.   Voor FM-radio’s zijn reclame-inkomsten de belangrijkste bron van inkomsten.   Dit is ook zo in het 

businessplan van S-Radio dat steunt op de ervaring van het verkoopsteam van het verbonden Radio 

Nostalgie (zie verder) en voorziet voor 2018 al aanzienlijke inkomsten: 

 

 
(aanvraagdossier, deel 165, p. 30) 

 

Zelfs indien S-Radio in september 2018 op antenne zou zijn gegaan, resten er dan maar vier maanden in 

2018 zodat het volledig business- en financieel plan niet meer kan kloppen, gelet op de omzetspreidingen in 

de tijd die nv SBS Media Belgium zelf berekende: 

 

 
(aanvraagdossier S-Radio, deel 165, p. 34) 
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34.  In haar businessplan schreef S-Radio ook dat ze met een eigen reclameregie zou werken met negen 

mensen, zijnde de interne regie van Nostalgie (vanwege haar band met Radio Nostalgie): 

 

 “Om de inkomsten te garanderen en het businessplan te realiseren is de uitbouw van de sales 

 organisatie essentieel. Een eigen interne regie, gedeeld met aandeelhouder Vlaanderen één 

 (Nostalgie) zal de commercialisering van S-Radio op zich nemen.  

 

 Deze regie is de grootste regionale regie die in Vlaanderen actief is. Dat een beginnende radio 

 zoals S-Radio hier beroep kan op doen is een unieke troef. “ (zie stuk 10 admin. dossier, deel 

 165, p. 14) 

 

Na de aankondiging dat een ander radioformat was gekozen, liet ze weten dat ze met een externe 

reclameregie zou werken (eerst VAR, nu IP: https://www.sbsbelgium.be/nieuws?page=0 ). 

 

35.  Onderdeel van het businessplan van S-Radio was ook een eigen hoogkwalitatief zenderpark. 

 

 “…er voor gekozen om maximaal te investeren in de kwaliteit van het zenderpark. Doel is  hier 

 om een zo groot mogelijk luistercomfort te bieden aan luisteraars en adverteerders.  

 De zenders, de opstelplaatsen en de gebruikte antennes van S-Radio zijn van het niveau van  een 

 landelijk netwerk en garanderen binnen de technische beperkingen van de ter beschikking 

 gestelde frequenties een optimale dekking van het zendgebied.” (zie stuk 10 admin. dossier,  deel 

 165, p. 14) 

 

Intussen vernam klager dat NRJ hier van afziet en zal leasen (via Broadcast Partners, een gespecialiseerd 

Nederlands bedrijf). In het aanvraagdossier wordt aangegeven dat zal samengewerkt worden met TVV 

Sound voor de technische infrastructuur en zendersites.  Op de persconferentie op 9 augustus 2018 wordt 

nogmaals bevestigd dat men zal werken met de firma Broadcast Partners.  Beide firma’s zijn dusdanig 

verschillend (bij TVV sound wordt gewerkt met aankoop van het materiaal door de klant, bij Broadcast 

Partners werkt men met een huursysteem van zenders en sites) dat de hele financiële berekening voor het 

technische aspect van de radio helemaal niet meer kan kloppen. 

 

Het technische plan gevoegd bij het aanvraagdossier is dus volledig onjuist: 

 

 Er worden andere opstelplaatsen (zendersites) gebruikt dan diegene die in de offerte 

stonden; 

 De gedetailleerde apparatuur die in de offerte staat is andere dan diegene die zal gebruikt 

worden via de leasing formule 

 De voorgestelde investeringen in technische middelen zullen niet uitgevoerd worden 

(leasing i.p.v. investering) 

 Het complete technisch plan is dus fictief.  

  

Dit heeft ook voor gevolg dat het business- en financieel plan in de aanvraag niet meer klopt, nu nv SBS 

Media Belgium een geheel andere invulling geeft aan de technische investeringen. 

 

c. M.b.t. het vijfde criterium (technische (zend)infrastructuur) - uitrol 

 

36.    Ook op het vlak van de technische uitrol toonde S-Radio zich op papier zeer ambitieus, wat haar een 

score van 8,86/10 opleverde. 

 

https://www.sbsbelgium.be/nieuws?page=0
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 “Ons doel is zo snel mogelijk de uitzendingen te starten met een maximale dekking. We 

 bespreken stap voor stap wat de timings zijn op de verschillende onderdelen en hoe we een  snelle 

 opstart proberen te bewerkstelligen.  

 Een snelle opstart zal ervoor zorgen dat S-radio mogelijk al tijdens de eerste Cim meting van 

 2018 mee opgenomen kan worden in de resultaten.  

 Deze eerste meting heeft plaats in Q1 van 2018.  

 Gezien de structuur en de timing van de CIM studie in 2018 volgens een nieuwe methodologie 

 zullen verlopen is het niet missen van deze eerste golf cruciaal voor de lange termijn groei.” 

 (stuk 10 administratief dossier, deel 196, p. 1) 

 

 
(aanvraagdossier S-Radio, deel 196; N= datum van de bestreden beslissing) 

 

Op basis van deze tijdslijn had S-Radio eigenlijk op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn, terwijl de 

uitzendingen pas op 3 september 2018 zijn gestart. 

 

In de meest recente CIM-cijfers Q1 2018 (zie ook www.cim.be) zijn de andere erkende netwerkradio-

omroeporganisaties VBRO, Topradio en Stadsradio allen wel opgenomen omdat zij in de ether zijn.  S-

Radio dus niet.  

 

4. Schending van artikel 131, 143/2, § 2, 6°, en artikel 143/3, § 1-2, van het mediadecreet.   

 

37.  Voor het generalistisch profiel hecht de decreetgever groot belang aan het nieuwsaanbod en legt een 

minimum van vier nieuwsuitzendingen per dag op (art 143/2, § 1, 2°, b), mediadecreet), verzorgd door een 

een eigen nieuwsredactie (art. 131 juncto art. 143/2, § 2, d), mediadecreet). 

 

M.b.t. dit criterium is het niet toegelaten om af te wijken van de offerte door een melding bij de VRM 

(artikel 143/3, § 2, eerste lid, van het mediadecreet, a contrario). 

 

Het is duidelijk dat dit voor een omroep een zware opgave is, zowel financieel als logistiek/organisatorisch. 

 

38.  In haar aanvraagdossier voor S-Radio ging nv SBS Media Belgium ver boven dit minimum en gaf ze 

aan 22 nieuwsbulletins per weekdag te zullen uitzenden: 

 

 “Totaal aantal bulletins per weekdag: 22 bulletins  

http://www.cim.be/
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 Totaal aantal minuten g/epland nieuws: 73 minuten” (aanvraagdossier S-Radio, deel 156, p. 7) 

 

Ze voorzag bovendien een eigen redactie van maar liefst zeven beroepsjournalisten: 

 

 “Totale bezetting met het oog op een 7 dagen op 7 nieuws productie: 7 VTE’s, bestaande uit 7 

 beroepsjournalisten.” (stuk 10 administratief dossier, deel 156, p. 13) 

 

S-Radio kreeg hiervoor de hoogste score van de drie kandidaten (14/15). 

 

39.  Tijdens de persvoorstelling op 9 augustus 2018 bleek dat ook dit niet klopte. 

 

NRJ zal in essentie steunen op het persagentschap Belga en zelf slechts instaan voor lokaal nieuws (waarbij 

het bovendien aannemelijk is dat hiervoor beroep gedaan zal worden op Nostalgie of dat de regionale 

krantenberichten van de nieuwsredacties van Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen zullen 

voorgelezen worden.  Deze redacties zijn gehuisvest op hetzelfde adres als NRJ en behoren tot de groep van 

één van de aandeelhouders van nv SBS Media Belgium.). 

 

40.   Het aanvraagdossier van S-Radio is bovendien ook onjuist op dit punt, minstens wordt niet nageleefd 

door namen te vermelden van journalisten die niet eens wisten dat ze vernoemd werden: 

 

Wanneer klager één van de vermelde journalisten contacteert en hem vroeg of hij redacteur of nieuwslezer 

zal worden bij NRJ, valt hij uit de lucht: 

 

 
 

Ook een andere journalist die volgens het dossier de redactie mee zal helpen uitbouwen, blijkt van niets te 

weten: 
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41.    De uitzendingen van NRJ (stuk 2) tonen aan dat de realiteit niet als een – hoe dan ook niet toegelaten 

– afwijking op het aanvraagdossier op dit criterium moet worden beschouwd, maar dat het gaat om een 

totaal andere invulling: men koopt gewoon nieuws in bij Belga dat dan wordt uitgezonden.  Er is geen eigen 

redactie zoals aangekondigd in het aanvraagdossier en zoals vereist door artikel 131 van het mediadecreet. 

 

42.  Hierna in het vetjes citaten uit het aanvraagdossier. Cursief weergegeven zijn de feitelijke vaststellingen 

n.a.v. de opnames (stuk 2): 

 

“Op basis van de feiten die zich vanuit deze bronnen aandienen wordt een selectie gemaakt die aansluit 

bij het profiel en de doelgroep van S-Radio.  

 

 De selectie gebeurt door de journalist redacteur in samenspraak met de hoofd/eindredactie.  

         

  Er wordt helemaal geen selectie gemaakt de selectie gebeurd door Belga zelf. 

 

Tijdens het eerstvolgende nieuws slot wordt het ook op antenne gelezen door de presentator en/of 

nieuwslezer in functie van het tijdslot.  

           

 Nieuwslezer van Belga. 

 

          4.6.2 aantal en duur nieuwsuitzendingen per dag 

 

Uit de opnames blijkt dat het totaal aantal bulletins lager ligt dan de opgave in het 

aanvraagdossier. 

 

4.6.5 overzicht erkende beroepsjournalisten en overige redactiemedewerkers 

 

 Uit de opnames blijkt dat deze ploeg niet bestaat. 

 Men brengt enkel Belga nieuws dat kant en klaar wordt aangeleverd. 
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 Een paar keer per dag is er ‘city nieuws’ dat niet meer is dan een activiteitenkalender onder de 

 noemer nieuws.  

 
4.6.6 investeringsplan radionieuwsdienst 

De grootse investering bedraagt de personeelskost van de radioredactie.  

Het gaat om 7 full time equivalenten. 

 

1 hoofdredacteur - beroepsjournalist 

6 beroepsjournalisten  

 

Totale personeelskost: 420.000 euro/jaar x 9 = 3.780.000 euro 

 

De investering beperkt zich tot de inkoop van Belga nieuws.  Er is geen eigen redactie. 

 

43.   Ook recente opnames tonen aan dat enkel Belga nieuws wordt uitgezonden dat identiek is aan 

nieuwsbulletins op andere omroepen en dus duidelijk niet verzorgd wordt door een eigen redactie (stuk 3)5. 

 

44.  nv SBS Media Belgium miskent aldus bewust een voor de decreetgever essentiële 

erkenningsvoorwaarde voor het generalistisch profiel. 

 

Deze voorwaarde was voor velen een belemmering om voor pakket 1 een aanvraag in te dienen omwille 

van de hoge kostprijs van een eigen redactie. 

 

5. Schending van artikel 143/3, § 2, tweede lid, mediadecreet. 

  

45. Tot 5 augustus 2018 dienden wijzigingen aan de statuten en de aandeelhoudersstructuur van een 

erkende netwerkradio-omroeporganisatie door de Vlaamse regering te worden goedgekeurd (art. 143/3, § 2, 

tweede lid, vóórr de inwerkingtreding van de wijziging door art. 11 van het decreet van 29 juni 2018 

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en 

televisie, B.S., 26 juli 2018). 

 

46.  Uit de bijlagen van het Belgisch Staatsblad blijkt dat nv SBS Media Belgium tussen 15 september 2017 

en 5 augustus 2018 haar statuten wijzigde op een buitengewone algemene vergadering op 8 november 2017, 

gepubliceerd op 27 november 2017, en op 23 november 2017, gepubliceerd op 19 december 2017.  Op die 

laatste BAV werden klassen van aandelen ingevoerd en werd een nieuwe raad van bestuur benoemd.  Bij de 

oprichting van nv SBS Media Belgium (toen nog genaamd VT Network) waren er geen klassen van 

aandelen (bijlagen Belgisch Staatsblad, 11 februari 2000).   De statuten verwijzen ook naar een 

aandeelhoudersovereenkomst van 23 november 2017. 

Voor zover de klager bekend, zijn deze statutenwijzigingen niet goedgekeurd door de Vlaamse regering na 

een onderzoek of deze wijzigingen en hun effect wel verenigbaar zijn met het in stand houden van het 

pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap (art. 143/3, § 2, tweede lid, mediadecreet).  Een van de 

aandeelhouders van nv SBS Media Belgium is nv De Vijver Media dat op haart beurt gecontroleerd wordt 

door nv Telenet dat in maart 2018 blijkbaar een 100% belang verwierf in nv De Vijver Media 

(https://www.demorgen.be/economie/telenet-neemt-de-vijver-media-volledig-over-bb2fc6ba/ ).  Ook de 

andere aandeelhouder, Mediahuis, is een significante speler op de Vlaamse mediamarkt.   Het gaat dus niet 

om een theoretische bekommernis. 

                                                
5 Opnames van 12 september 2018, 17u.  Deze worden per We Transfer aan de VRM bezorgd. 

https://www.demorgen.be/economie/telenet-neemt-de-vijver-media-volledig-over-bb2fc6ba/
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*** 

47.  De aangevoerde inbreuken, enerzijds een niet toegelaten wijziging van profiel en anderzijds en 

alleszins ongeoorloofde afwijkingen op de offerte wat betreft de aanvullende kwalificatiecriteria, zijn dan 

ook bewezen zodat de klacht gegrond is. 

De klager verzoekt dan ook dat de VRM de erkenning van nv SBS Media Belgium intrekt. 

*** 

 

Onder voorbehoud van alle rechten van de klager en zonder nadelige erkenning, 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens vzw Radio Club FM, 

Haar raadsman, 

 

 

 

Christiaan Lesaffer 

Advocaat  

 

 

 

Bijlagen (deel elektronisch) 


