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In de zaak van A.S. tegen VZW Radio Prima
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
en

C. ADAMS, voorzitter,
P. SOURBRON, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE, leden

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 9 september 2019,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Via het digitaal klachtenformulier legt A.S. (hierna: de klager), dagelijks
bestuurder bij een lokale radio-omroeporganisatie, op 2 juli 2018 klacht neer
tegen de lokale radio-omroeporganisatie VZW Radio Prima (hierna: radio M
Fm), met maatschappelijke zetel Provinciebaan 155 te 9620 Zottegem, wegens
storingen.
2. Met een aangetekende brief van 26 juni 2019 bezorgt de Vlaamse Regulator
voor de Media (hierna : de VRM) een afschrift van de klacht alsook van het
onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM aan radio M Fm. De
radio-omroeporganisatie wordt met dezelfde brief uitgenodigd om binnen een
termijn van vijftien dagen schriftelijke opmerkingen in te dienen.
3. Radio M Fm heeft geen schriftelijke opmerkingen ingediend.
4. Bij aangetekende brieven van 26 juni 2019 en 20 augustus 2019 worden
respectievelijk radio M Fm en de klager uitgenodigd voor de zitting op 9
september 2019.
5. De klager is op de zitting aanwezig.
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Ondanks regelmatige oproeping is voor radio M Fm niemand op de zitting
verschenen.

DE FEITEN
6.1. Uit de vaststellingen van het onderzoek door het BIPT uitgevoerd bij radio
M Fm op 4 en 17 september 2018 en op 15 oktober 2018 blijkt telkens dat de
radio aan de vergunningsvoorwaarden voldoet.
6.2. Uit de vaststellingen van het onderzoek door het BIPT uitgevoerd bij
klager op 3 september 2018 blijkt dat de zendinstallatie eveneens conform
wordt bevonden met de voorwaarden van de zendvergunning.
6.3. Op 6 juni 2019 stelt de onderzoekscel een nieuw meetonderzoek ter
plaatse in, nadat radio M Fm gemeld had dat alle vier dipolen zoals vermeld
op de vergunning konden worden aangesloten. Voorheen waren slechts twee
van de vier gemonteerde dipolen aangesloten.
De onderzoekscel stelt daarbij vast dat beide omroepen binnen de 60
dBµV/m-contouren van de theoretische comfortzone blijven en dat de
frequentiezwaai bij beide omroepen in orde is. Evenmin kan op een locatie
ongeveer
halfweg
tussen
beide
zendmasten
één
van
beide
omroepprogramma’s ontvangen worden op de autoradio.
De onderzoekscel besluit dat er geen afwijkingen in het zendgedrag van beide
lokale radio-omroeporganisaties worden vastgesteld en geen vaststellingen
kunnen worden gedaan die de gegrondheid van de klacht kunnen bevestigen.
7. Ter zitting deelt de voorzitter aan de klager mee dat op 4 september 2018, 17
september 2018 en 15 oktober 2018 controles werden uitgevoerd bij radio M
Fm en dat daarbij geen inbreuken werden vastgesteld.
De klager bevestigt ter zitting sedert deze controles geen storingen meer te
ondervinden veroorzaakt door de betreffende lokale radio-omroeporganisatie.
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TOEPASSELIJKE REGELS
8. Artikel 135 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep
en televisie luidt als volgt:
“De zendinstallaties van de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-

omroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de landelijke,
regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de
zendinstallaties is toegestaan als die inpasbaar is in het frequentieplan en
nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse
Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties
gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale
voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning.
Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren.”

Beoordeling
9. Uit het onderzoek blijkt dat radio M Fm bij elke controle conform de
zendvergunning uitzendt, dat er geen enkele vaststelling kan worden gedaan
die de gegrondheid van de klacht kan bevestigen en dat de klager sedert de
controles geen storingen meer ondervindt veroorzaakt door radio M Fm.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
De klacht van A.S. tegen VZW Radio Prima ontvankelijk doch ongegrond te
verklaren.
Aldus uitgesproken te Brussel op 9 september 2019.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de
Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen
zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

