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Radiozender FM Brussel wordt stopgezet 
door © brusselnieuws.be - 09/06/2015 
 
 
De raad van bestuur van de vzw Vlaams-Brusselse Media heeft beslist om stadszender FM 
Brussel eind juni stop te zetten. Huidig radiohoofdredacteur Jeroen Roppe wordt wel de 
nieuwe hoofdredacteur voor alle media van de organisatie. Hoofdredacteur van BDW en 
Agenda Anne Brumagne wordt ontslagen. 
 
De beslissing viel maandagavond en vloeit voort uit een strategische denkoefening die de 
voorbije maanden plaatsvond onder begeleiding van een consultant. 
 
De denkoefening leidt nu tot een drastische aanpassing van de organisatie. "De hervorming, 
die enkele maanden in beslag zal nemen, zal in het teken staan van de digitalisering en 
interactiviteit enerzijds en partnerships met verschillende andere media en instellingen 
anderzijds", laat CEO Michel Tubbax weten in een communiqué. "Op die manier zullen onze 
programma’s en publicaties de belangstellende doelgroepen beter bereiken. Het vernieuwde 
mediaplatform zal in de loop van 2016 voluit uitgerold worden." De vernieuwde organisatie 
zal ook met één centraal maar nog niet nader bepaald merk werken. 
 
De raad van bestuur van de vzw, waaronder naast FM Brussel ook Brussel Deze Week, 
Agenda, brusselnieuws.be en tvbrussel vallen, besloot ook om stadszender FM Brussel op te 
doeken. 
“Vernieuwen betekent ook handelen”, laat Tubbax weten. “Daarom hebben we beslist dat 
radiozender FM Brussel niet levensvatbaar is om onze opdracht te vervullen. Daarvoor is het 
Nederlandstalig radiolandschap te competitief. De uitzendingen van FM Brussel worden deze 
maand nog stop gezet.” 
 
De grote meerderheid van de FM Brussel medewerkers krijgt wel een nieuwe toekomst 
binnen het nieuw Vlaams-Brussels mediaplatform, laat de CEO nog weten. 
Binnen de vzw zullen op korte termijn ook het equivalent van 6 à 7 jobs verdwijnen. De vzw 
wil vooral de freelancekosten verminderen. 
 
 
Anne Brumagne ontslagen 
 
De raad van bestuur besliste ook om Anne Brumagne, hoofdredacteur van Brussel 
Deze  Week en Agenda, te ontslaan. 
 
Brumagne stond sinds 2008 aan het hoofd van het weekblad Brussel Deze Week en het 
uitmagazine Agenda. Ze werkte ook lange tijd voor De Morgen. 
 
 
Jeroen Roppe nieuwe hoofdredacteur 
 
De media van Vlaams-Brusselse Media krijgen met Jeroen Roppe ook een nieuwe, 
overkoepelende hoofdredacteur.  
 



"Tijdens zijn periode bij FM Brussel heeft hij bewezen dat hij creatief is en dat hij een ploeg 
kan motiveren", aldus Tubbax. "Bovendien kan hij  als geen andere een mediamerk 
uitbouwen.” 
Het personeel van FM Brussel en de Vlaams-Brusselse Media beraadt zich nog over acties. 
 

Als marketeers beslissen 
door © Brussel Deze Week - 10/06/2015 
 
Een gitzwarte dag afgelopen dinsdag voor de redacties van de Vlaams-Brusselse Media 
(VBM), de fusie-vzw van Brussel Deze Week, Agenda, FM Brussel, TV Brussel en 
Brusselnieuws.be. De raad van bestuur besloot om FM Brussel per 30 juni op te doeken. En 
onze hoofdredacteur Anne Brumagne kreeg op grove en onverwachte manier haar ontslag. 
Anne was zeven jaar hoofdredacteur bij BDW en Agenda en sinds elf jaar in dienst. 
 
Anne Brumagne krijgt van de directie het verwijt dat ze te weinig ‘manager’ is. Vreemd. 
Door onze redactie wordt ze immers op handen gedragen. En wel hierom. Ze is een 
uitstekende hoofdredacteur, een hoofdredacteur met visie op degelijke journalistiek en met 
een zeer grote menselijkheid. In deze tijden van kille cijferaars is dit een bedreigde 
mensensoort. Anne ging voor journalistieke en maatschappelijke relevantie en niet voor 
perceptie en de schone ogen van de macht. 
 
In haar eigen woorden: “Marketing, goed en wel, maar er moet in eerste instantie inhoud 
zijn.” 
 
Maar zo’n houding past blijkbaar niet in de nieuwe strategie die het bestuur u en ons 
voorhoudt. 
 
Het bestuur wil de Vlaams-Brusselse media namelijk grondig hervormen. Volgens de nieuwe 
CEO Michel Tubbax is hervormen “in het teken staan van de digitalisering en interactiviteit 
enerzijds en partnerships met verschillende andere media en instellingen anderzijds.” 
 
Nog volgens Tubbax is radiozender FM Brussel “niet levensvatbaar om deze opdracht te 
vervullen.” Er worden nog ontslagen aangekondigd. 
Wij zijn het totaal oneens met de politici, de raad van bestuur en de CEO die deze 
beslissingen genomen hebben. Er werd een stakingsaanzegging ingediend. 
 
Van de redactie van Brussel Deze Week 
 

Fans verzamelen tegen opdoeken FM 
Brussel 
door © brusselnieuws.be - 09/06/2015  
 
Enkele honderden fans van FM Brussel zijn samengekomen op het Flageyplein. 
Ze protesteren tegen het verdwijnen van de stadsradio. Op sociale media regent het reacties 
op het verdwijnen van de zender.  
 
De raad van bestuur van de vzw Vlaams-Brusselse Media heeft beslist om stadszender FM 



Brussel eind juni stop te zetten. Dat hoorde de redactie dinsdagochtend. 
 
De luisteraars van de zender reageren intussen massaal op sociale media. Vele Brusselaars 
roemen de multiculturele insteek van de zender, de eigenzinnige muziekkeuze en de kwaliteit 
van de reportages en lokaal nieuws. 
 
“Dat @fmbrussel er moet mee stoppen is zo verschrikkelijk droevig. Kweekvijver voor talent 
en eigenzinnige muziekkeuze: weg”, tweet Radio 1-presentator Xavier Taveirne, die zijn 
carrière begon bij FM Brussel. Op de protestpagina op Facebook zegt hij: "Ik was al verliefd 
op de radio maar op FM Brussel ben ik er echt van gaan houden. Nergens heb ik met meer 
vrijheid radio durven en kunnen maken. Zoveel talent zien passeren. Ik zie ze nog altijd: 
omdat ik er nog altijd mee samen werk of omdat ik ze ook graag ben gaan zien. Ik ben niet 
van de logo's of de merken, maar FM Brussel oversteeg beide. En dus bloedt mijn hart 
vandaag." 
 
'Schrap Brusselaars in Vlaams Parlement' 
“Schrap maar de 6 Brusselaars in Vlaams Parlement en schaf VGC maar af als jullie 
#fmbrussel niet kunnen redden. Overbodigheid bewezen dan”, schrijft ULB-socioloog Dirk 
Jacobs. Hij noemt het schrappen van FM Brussel “een onverdedigbare stommiteit”. De 
Erasmushogeschool Brussel spreekt van een "schande." 
 
Via sociale media werd ook opgeroepen tot een steunbetoging voor FM Brussel op het 
Flageyplein, waar de redacties van de Vlaams-Brusselse Media gevestigd zijn. Vanaf 17 uur 
kwamen daar enkele honderden mensen op af. 
Inmiddels zijn fans van FM Brussel ook een petitie gestart tegen het verdwijnen van de 
zender. 
 

Gatz: 'Afschaffing FM Brussel is geen 
politieke afrekening' 
door Eric Vancopenolle © brusselnieuws.be  - 10/06/2015 
 
“De afschaffing van stadsradio FM Brussel is allesbehalve een politieke afrekening.” Dat 
heeft Vlaams minister van Cultuur, Media en Brussel Sven Gatz (Open VLD) 
woensdagochtend gezegd op Radio 1. “Het past in een positief verhaal waarbij de toekomst 
van de Vlaams-Brusselse media is gegarandeerd: meer digitaal en drietalig", zegt hij aan 
brusselnieuws.be. 
 
De afschaffing eind juni van stadsradio FM Brussel sloeg dinsdag in als een bom. De 
beslissing kwam er na een rapport van een consultancybureau, dat vond dat het "duurzame 
bereik" van FM Brussel te laag was. 
 
Verschillende Facebookgroepen werden in het leven geroepen door fans om de radio een hart 
onder de riem te steken. In totaal hebben al bijna 10.000 mensen hun steun betuigd. “Ik had 
niet verwacht dat er zulke massale reacties zouden volgen. Mijn eigen zoon heeft me erop 
aangesproken”, zei minister Gatz op Radio 1. 
“Het is een harde beslissing, en ik begrijp de reacties. Toch is ze noodzakelijk om de 
toekomst te verzekeren van en een groter bereik te creëren voor de Vlaams-Brusselse media”, 
zegt minister Gatz aan brusselnieuws.be. 
“De radio mag dan verdwijnen, toch verdwijnen de audiobijdragen niet. Audiocontent, zoals 



interviews, zal op de website brusselnieuws.be te horen zijn. De kweekvijver voor audiotalent 
verdwijnt dus niet”, zegt de minister. 
“Er moeten mensen afvloeien, maar de VBM gaan ook mensen aanwerven.” 
De website brusselnieuws.be, die de motor wordt van het nieuwsplatform, zal volledig 
drietalig worden. Terwijl de Vlaams-Brusselse media zich tot nu toe bijna volledig richten op 
de Brusselse Vlamingen, zullen ze in de toekomst een ruimer publiek moeten aanspreken. 
Ook anderstaligen, expats en mensen buiten Brussel moeten bereikt worden.  
  
'Ook veranderingen bij andere media' 
De minister voegt er ook aan toe dat er ook veranderingen zitten aan te komen bij de andere 
media van de VBM. Zo is het niet duidelijk in welke vorm de krant Brussel Deze Week zal 
blijven bestaan. “Het nieuws zal sneller op de website brusselnieuws.be moeten staan. 
Anderzijds komen er partnerschappen met andere media, bij voorbeeld het gratis blad Metro, 
waar de krant stukken zou kunnen voor leveren.” 
 
De culturele uitkrant Agenda blijft bestaan, en wordt mogelijk nog versterkt. Er lopen wel 
onderhandelingen met de Franse Gemeenschap om de krant vanuit de twee 
taalgemeenschappen te ondersteunen. 
“Tvbrussel blijft ook bestaan, maar zal moeten inkantelen in het digitaal platform van 
brusselnieuws.be", aldus Gatz. Dat betekent meer en sneller beelden op brusselnieuws.be.   
 
De minister benadrukt dat deze beslissingen niet passen in een besparingsoperatie. “De VBM 
hebben slechts 0,47 procent moeten besparen dit jaar, wat relatief weinig is." 
 
"De keuze om Jeroen Roppe – voorheen hoofdredacteur van FM Brussel – aan te stellen als 
algemeen hoofdredacteur van de VBM moet ervoor zorgen dat het communitygevoel, dat FM 
Brussel zo kenmerkte, zal verderleven bij de VBM." 
 
	  


