
Nieuws: Commerciële radiozenders stappen naar de rechter 

 

De vereniging Veronica stapt naar de rechter vanwege de 

voorgenomen verdeling van de FM-frequenties. Ook de vereniging 

van Niet-Landelijke Commerciële Radio-omroepen (NLCR) en de 

Vereniging tot het verkrijgen van Vrije Radiofrequenties 

(VVR), kondigen juridische stappen aan. Beide willen bij 

staatssecretaris De Vries meer frequentieruimte afdwingen. De 

vereniging Veronica, grootaandeelhouder in het alternatieve 

popstation KINK FM, vindt dat er wordt gekozen voor 

rechtsongelijkheid. Het kabinet besloot vrijdag 23 maart jl. 

dat zeven bestaande zenders hun plek op de FM-band mogen 

behouden. Drie frequenties worden geveild aan nieuwkomers. 

 

Directeur Jan Hoogesteijn van KINK FM zegt bij de rechter te 

willen bereiken dat het kabinetsbesluit wordt teruggedraaid. 

Vervolgens moeten alle FM-frequenties worden vrijgemaakt voor 

populaire gegadigden. “Als dat een veiling van alle 

frequenties betekent, dan maar zo’n veiling”, zegt Hoogesteijn 

in de Volkskrant. Volgens de NLCR worden de niet-landelijke 

commerciële radio-omroepen gedupeerd door de voorgenomen 

uitbreiding van het aantal landelijke FM-frequenties van acht 

naar tien. Dit zou ten koste gaan van hun bereik. 

 

De plannen zijn ook slecht gevallen bij zenders als ARROW 

Classic Rock en Q the Beat, die net als KINK FM al jaren 

tevergeefs wachten op een FM-frequentie. De VVR liet eveneens 

weten ‘diep teleurgesteld te zijn’ over het kabinetsbesluit 

dat voortkomt uit de voorstellen van de commissie Bouw. 

Zenders als Midstad Radio, Okay FM, Radio Simone en Radio 

Monique vinden dat ze ten onrechte aangeduid worden als 

‘nieuwkomers’, terwijl ze al enkele jaren op de kabel 

uitzenden. De VVR vindt dat ze gelijke rechten heeft en 

kondigt ook juridische stappen aan. 

 

BusinessNieuws Radio laat ondertussen weten verheugd te zijn 

over de beslissing van het kabinet om de bestaande FM-

radiozenders te laten voortbestaan. Michiel Bicker Caarten, 

hoofdredacteur/directeur BusinessNieuws: “Nu de politieke 

onzekerheid is weggevallen kunnen wij eindelijk investeren in 

uitbreiding van de redactie, modernisering van de faciliteiten 

en vergroting van het nieuwsaanbod.” 


