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      persbericht 
 

13/12/2010: Vlaamse Regulator voor de Media publiceert rapport 
‘Mediaconcentratie in Vlaanderen’ 

 
 

De Vlaamse Regulator voor de Media publiceerde vandaag het rapport ‘Mediaconcentratie in 

Vlaanderen 2010’. 

 

Algemene conclusie: 

Hoewel de Vlaamse mediasector in zijn geheel niet gedomineerd wordt door een specifieke 

mediagroep, merkt de Regulator wel op dat in diverse deelmarkten een zekere mate van 

concentratie bestaat. De aanwezige mediagroepen hebben een steeds groter aanbod van diverse 

producten.  Opvallend is de toenemende verstrengeling van de mediagroepen. Er worden 

strategische allianties aangegaan om nieuwe mediaproducten te lanceren, of om bepaalde taken 

gezamenlijk uit te voeren. Een overzicht van de verstrengeling van de mediagroepen kan in bijlage 

van dit persbericht teruggevonden worden.  

 

In onderstaande tekst kan u per mediasoort de belangrijkste conclusie uit het rapport terugvinden. 

In het rapport geeft de Regulator ook enkele beleidsaanbevelingen mee. 

 

Conclusie per mediasoort: 

Op de Vlaamse radiomarkt noteert de Regulator op basis van de luistercijfers een grote 

concentratie. De radiomarkt wordt beheerst door VRT en VMMa. Op het vlak van de regionale en 

lokale radio’s constateert de Regulator een consolidatiebeweging. De regionale zenders hebben 

zich verenigd tot Radio Nostalgie, bij de lokale radio’s is er stijgende tendens naar ketenvorming. 

Deze netwerkvorming wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat het sociaal/economische draagvlak 

voor de activiteiten van de lokale radio’s geringer wordt. Door het soms zeer beperkte zendbereik  

en het overaanbod van zenders in de ether, hebben bepaalde lokale radio’s het moeilijk om  

voldoende reclame-inkomsten te genereren.  De Regulator stelt voor dat bij de opmaak van een 

volgend frequentieplan overwogen wordt om een kleiner aantal erkenningen voor lokale radio’s te 

voorzien (waarbij de erkende lokale zenders individueel wel een groter zendgebied krijgen 

toegewezen). 

 

Voor het Vlaamse televisielandschap merkt de Regulator een groot aantal spelers in de schakel 

van de contentcreatie (productiehuizen, facilitaire bedrijven, …) en bij de omroepen zelf. In de 

schakel distributie zijn er slechts een beperkt aantal spelers aanwezig. Bovendien begeven de 



 Koning Albert II-laan 20, bus 21  1000 Brussel  T 02 553 45 04  F 02 553 45 06   vrm@vlaanderen.be  www.vlaamseregulatormedia.be 
 

distributeurs zich ook naar de voorliggende schakels in de waardeketen. Belgacom en Telenet 

bieden via eigen zenders of via ‘Video on demand’ zelf content aan. 

De Regulator stelt vast dat Telenet op het vlak van de distributie marktleider is. Bovendien heeft de 

onderneming een sterke positie t.o.v. de rest van het veld. De Regulator ging na of deze sterke 

positie invloed had op de financiële relatie tussen omroepen en distributeurs, maar de evoluties van 

de effectief betaalde bedragen kon deze hypothese niet bevestigen. De Regulator is van oordeel 

dat de relatie tussen de omroepen en distributeurs een belangrijk aandachtspunt blijft en zal dit in 

de toekomst verder opvolgen. 

 

Voor de geschreven pers staat het beperkte aanbod aan dagbladen in schril contrast met de grote 

hoeveelheid aan tijdschriften en gratis pers. Het beperkte aanbod aan krantentitels, dat door slechts 

drie uitgevers op de markt wordt gebracht, is een op te volgen aandachtspunt. Consolidatie en 

schaalvergroting geven echter niet noodzakelijk aanleiding tot verschraling van het aanbod of 

kunnen vanuit economisch standpunt zelfs wenselijk zijn om de leefbaarheid te verzekeren. 

 

Op de internetmarkt werden geen grote verschuivingen geconstateerd t.o.v. het rapport 2009. 

Websites die gelieerd zijn aan een ander medium, en dan voornamelijk dagbladen, weten nog 

steeds veel surfers aan te trekken.  

 

 

Over het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen: 

De Vlaamse Regering gaf de Vlaamse Regulator voor de Media de opdracht om jaarlijks de 

concentratie in de Vlaamse mediasector in kaart te brengen. Met het rapport ‘Mediaconcentratie in 

Vlaanderen’ brengt de Regulator de Vlaamse mediasector in kaart, worden de belangrijkste 

evoluties beschreven en wordt de bestaande concentratie gemeten. De taak van de Regulator 

beperkt zich tot het rapporteren van de bestaande concentratie, zonder de bevoegdheid om er 

eventueel rechtstreeks tegen op te treden. Het rapport is in eerste instantie dan ook bedoeld voor 

het beleid en de beleidsmakers. Het is aan hen om eventuele acties te ondernemen om de door de 

Regulator geschetste evoluties, waar nodig, bij te sturen. 

 

 

 


