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In de zaak van VRM tegen VZW Radio Stad,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Mevr K. VAN DER PERRE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 19 oktober 2007,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een onderzoeksrapport van 26 september 2007 deelt de
onderzoekscel de resultaten mee van een controle van VZW Radio Stad.
Daaruit blijkt onder meer dat niet conform de zendvergunning wordt
uitgezonden.
2. Met een brief van 12 oktober 2007, aangetekend verstuurd op 13 oktober
2007, aangeboden op 15 oktober 2007, wordt VZW Radio Stad (hierna :
radio Stad), met maatschappelijke zetel Melkerijstraat 4/14, te 2910 Essen,
uitgenodigd op een hoorzitting op vrijdag 19 oktober 2007.
Bij dezelfde aangetekende brief wordt aan radio Stad de inhoud van het
onderzoeksrapport meegedeeld.
3. Op de hoorzitting van 19 oktober 2007 is niemand voor radio Stad
verschenen. De radio heeft geen schriftelijke opmerkingen ingestuurd.

DE FEITEN
4. Het BIPT stelt tijdens een controle van radio Stad op 14 september 2007
het volgende vast :
- de zendinstallatie is verplaatst naar een andere locatie zonder dat er een
aanpassing van de zendvergunning werd aangevraagd en goedgekeurd door
de Regulator;
- de zendinstallatie van radio Stad staat niet conform de voorwaarden van de
zendvergunning ingesteld. De antennehoogte bedraagt 68 meter
(gebouwhoogte 50 meter + masthoogte 18 meter), tegenover 30 meter in de
vergunning.
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HET RECHT
5. Artikel 37, tweede lid, van de decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het
Mediadecreet) bepaalt dat de particuliere radio-omroepen een technische
uitrusting gebruiken die conform de wettelijke en decretale voorschriften is,
en zich houden aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden
het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.
6. Artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006
betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media (hierna
genoemd : het procedurebesluit) bepaalt dat de algemene kamer, als ze
vaststelt dat niet conform de zendvergunning wordt uitgezonden, in
afwachting van een beslissing ten gronde en na de betrokkene te hebben
gehoord, als voorlopige maatregel de zendvergunning kan schorsen. In dat
geval zijn de termijnen vermeld in artikel 7, 13 en 16 van dat besluit niet
van toepassing.

Beoordeling
7. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat radio Stad uitzendt vanop
een niet-vergunde locatie en met een antennehoogte van 68 meter.
8. Bij de beoordeling van de noodzaak om over te gaan tot een voorlopige
maatregel kan de Regulator niet voorbijgaan aan het feit dat de betrokken
radio reeds eerder werd gesanctioneerd door de Regulator voor
gelijkaardige feiten wat de antennehoogte betreft (beslissing nr. 2006/028
van 21 april 2006).
De Regulator stelt vast dat, ondanks de beslissing van 21 april 2006 waarbij
een administratieve geldboete van 500 euro werd opgelegd en de radio werd
aangemaand zich onverwijld te conformeren aan zijn zendvergunning, tot
op heden de antennehoogte nog steeds niet conform de zendvergunning is.
De Regulator stelt daarenboven vast dat tot op heden geen wijziging van de
zendvergunning werd aangevraagd met het oog op verhuis en/of aanpassing
van de voorwaarden van de zendvergunning.
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De Regulator stelt vast dat radio Stad geen argumenten ter rechtvaardiging
van die feiten heeft bezorgd.

OM DEZE REDENEN, BESLIST
REGULATOR VOOR DE MEDIA

DE

VLAAMSE

1. in hoofde van VZW Radio Stad een inbreuk vast te stellen op artikel
37 van het Mediadecreet;
2. overeenkomstig artikel 17 van het procedurebesluit, in afwachting
van een beslissing ten gronde, de zendvergunning van VZW Radio
Stad met onmiddellijke ingang te schorsen tot de Regulator heeft
kunnen vaststellen dat de radio opnieuw kan uitzenden conform zijn
zendvergunning.
Ofwel dient VZW Radio Stad bij aangetekende brief te melden dat
hij opnieuw uitzendt van op zijn oude vergunde locatie met
antennehoogte conform zijn zendvergunning.
Ofwel vraagt VZW Radio Stad een wijziging van de
zendvergunning aan met het oog op een verhuis en/of aanpassing
van de voorwaarden van de zendvergunning.
In beide gevallen zal de Regulator vervolgens aan het BIPT de
opdracht geven een technische controle bij VZW Radio Stad uit te
voeren om uit te maken of de bepalingen van de zendvergunning
door de betrokken radio worden nageleefd.
VZW Radio Stad kan de uitzendingen slechts hervatten, nadat de
Regulator hiervoor bij aangetekende brief expliciet de toelating heeft
gegeven.
Aldus uitgesproken te Brussel, op 19 oktober 2007.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
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.
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