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In de zaak van VRM t. VZW Vrije Golf,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 16 februari en 16 maart 2007,
Neemt op de laatst vermelde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Bij aangetekende brief van 9 november 2006 wordt gemeld aan de
Vlaamse Regulator voor de Media dat de frequentie 98.4 MHz te Brussel,
toegewezen aan de particuliere regionale radio-omroep VZW Vrije Golf,
niet wordt gebruikt voor het verspreiden van de uitzendingen van de
betrokken regionale omroep doch wel voor het verspreiden van de
gezamenlijke uitzendingen van het samenwerkingsverband van lokale
radio’s onder de benaming Contact Vlaanderen.

2. De Regulator beslist op 19 januari 2007 om op basis van een
onderzoeksrapport dd. 4 december 2006 van de onderzoekscel een
ambtshalve onderzoek tegen VZW Vrije Golf, met maatschappelijke zetel
Oorlogskruisenlaan 94, te 1120 Brussel, op te starten.

3. De beslissing over te gaan tot een ambtshalve onderzoek wordt samen
met het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 30 januari 2007 aan
VZW Vrije Golf meegedeeld.

4. De betrokken omroep wordt bij dezelfde aangetekende brief uitgenodigd
om binnen twee weken na de ontvangst van het onderzoeksrapport zijn
schriftelijke opmerkingen in te dienen. Bij dezelfde brief wordt de
betrokken omroep tevens de mogelijkheid geboden zijn opmerkingen
mondeling te komen toelichten op een hoorzitting op 16 februari 2007.

5. Bij aangetekende brief van 6 februari 2007 bezorgt VZW Vrije Golf zijn
schriftelijke opmerkingen aan de Regulator.
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6. VZW Vrije Golf laat op 15 februari 2006 weten op de hoorzitting niet
aanwezig te kunnen zijn.

DE FEITEN
7. Uit de onderzoeksnota van de onderzoekscel blijkt dat op 28 november
2006 een onderzoek is ingesteld naar het gebruik van de frequentie 98.4
MHz te Brussel op de locatie van de uitzendplaats, zoals vermeld op de
zendvergunning, toegekend aan regionale omroep VZW Vrije Golf. Het
gaat hier om een frequentie uit het aan VZW Vrije Golf toegewezen
frequentiepakket.
Daarbij is vastgesteld dat het via de frequentie 98.4 MHz uitgezonden
programma identiek is aan het programma dat op dat ogenblik werd
uitgezonden via de frequentie 102.8 MHz, toegewezen aan lokale radioomroep vzw Niet-Openbare Radio Contact te Brussel. Datzelfde programma
werd op datzelfde tijdstip over de gehele Vlaamse Gemeenschap
uitgezonden door de bij het samenwerkingsverband Contact Vlaanderen
aangesloten lokale radio-omroepen.
VZW Vrije Golf heeft vooraf geen wijzigingen in de gegevens in de door
hem ingediende offerte aan de Regulator gemeld.

HET RECHT
8. Artikel 44, tweede lid, van de decreten betreffende de radio omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd: het
Mediadecreet), zoals het luidde op het ogenblik van de vastgestelde feiten,
bepaalde met betrekking tot de regionale radio-omroepen dat samenwerking
met andere radio-omroepen, de lokale radio-omroepen van hun
verzorgingsgebied uitgezonderd, niet mag leiden tot gestructureerde
eenvormigheid in het programmabeleid.
Artikel 46, § 2, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt dat de regionale
radio-omroepen die, na het verkrijgen van de erkenning, wijzigingen willen
aanbrengen in de gegevens vermeld in de door hen ingediende offerte,
waardoor wordt afgeweken van de basisvoorwaarden en van de aanvullende
kwalificatiecriteria, bepaald in artikel 45 in het bijzonder wat betreft de
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algemene programmering, die wijzigingen bij aangetekend schrijven
melden aan de Vlaamse Regulator voor de Media.
A. Argumenten van de aangeklaagde omroep
9. VZW Vrije Golf betwist de vastgestelde feiten niet en voert aan dat het
bedoelde uitgezonden programma een technische vergissing te wijten aan
een menselijke fout is.

B. Beoordeling

10. Uit de vaststellingen van de onderzoekscel blijkt dat VZW Vrije Golf,
als regionale omroep erkend voor het regionaal net Vlaams-Brabant en
Brussel, één frequentie van het toegewezen frequentiepakket heeft
geïsoleerd en op die frequentie de gezamenlijke uitzendingen heeft
aangeboden
van
de
lokale
radio’s,
aangesloten
bij
het
samenwerkingsverband Contact Vlaanderen.
De Regulator is van oordeel dat het vastgestelde uitzendgedrag van VZW
Vrije Golf via de frequentie 98,4 MHz niet strookt met de goede toepassing
van artikel 44, tweede lid, van het Mediadecreet, dat wel een zekere vorm
van samenwerking toelaat, doch niet in de vastgestelde vorm. VZW Vrije
Golf blijkt één van de toegewezen frequenties te gebruiken voor doeleinden
die door de decreetgever niet werden toegelaten.
Het argument van VZW Vrije Golf dat het hier louter ging om een
technische vergissing kan niet aanvaard worden. Het is de
verantwoordelijkheid van de particuliere radio-omroep om uit te zenden met
een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale
voorschriften is.
De Regulator wijst in dit verband ook op de feitelijke en economische
banden tussen NV Contact, de rechtspersoon achter het
samenwerkingsverband Contact Vlaanderen, en VZW Vrije Golf, waarvan
NV Contact fungeert als afgevaardigd beheerder.
Het vastgestelde zendgedrag van VZW Vrije Golf vormt een zware inbreuk
op de bepalingen van artikel 44, tweede lid, en artikel 46, § 2, van het
Mediadecreet.
Bij de bepaling van de strafmaat kan de Regulator niet voorbijgaan aan het
gegeven dat VZW Vrije Golf eerder al werd gesanctioneerd door het
Vlaams Commissariaat voor de Media (beslissing 2005/032 dd.
22/04/2005).
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1. In hoofde van VZW Vrije Golf een inbreuk op artikel 44, tweede lid,
en artikel 46, § 2, van het Mediadecreet vast te stellen;
2. Overeenkomstig artikel 176, § 1, 4°, van het Mediadecreet aan VZW
Vrije Golf een administratieve boete van 2500 euro op te leggen;
3. Overeenkomstig artikel 176, § 1, 5°, van het Mediadecreet het
gebruik door VZW Vrije Golf van de frequentie 98.4 MHz te
Brussel te schorsen voor de duur van één maand. Deze schorsing
gaat in op 16 juni 2007.
Aldus uitgesproken te Brussel, op 16 maart 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 administratie van de Raad van State.

