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BESLISSING
________

In zake : klacht van Radio Venus uit Keerbergen tegen Radio Viking uit Keerbergen
(KL2000/0080).
________

1. De klacht en het procedureverloop
Met een ter post aangetekende brief van 23 juli 2000 heeft V.Z.W. Radio Venus uit
Keerbergen, hierna klager genoemd, eigenaar van de gelijknamige radio, klacht ingediend
tegen V.Z.W. Radio Viking uit Keerbergen, hierna verweerder genoemd, eigenaar van de
gelijknamige radio. Klager stelt dat verweerder overtredingen begaat met betrekking tot het
doorgeven van wijzigingen aan het Commissariaat, met betrekking tot de informatieplicht, met
betrekking tot het minimum aantal eigen programma’s en de verscheidenheid aan
programma’s.
Op 4 augustus 2000 werd verweerder bij aangetekende brief op de hoogte gebracht van de
onderhavige klacht.
Op 7 augustus 2000 heeft de administratie Media een onderzoeksrapport opgesteld.
rapport werd aan de beide partijen bezorgd bij aangetekende brief van 8 augustus 2000.

Dit

Beide partijen werden bij aangetekende brief van 8 september 2000 opgeroepen om op 29
september 2000 te verschijnen voor het Commissariaat ten einde er te worden gehoord.
Bij aangetekende brief van 12 september 2000 heeft verweerder zijn schriftelijke argumenten
aan het Commissariaat laten geworden.
Op de voornoemde hoorzitting is alleen klager verschenen.
2. De toepasselijke decretale bepalingen in de onderhavige zaak zijn de artikelen 28 en 32,
11° en 12°, van de gecoördineerde decreten. Deze bepalingen luiden als volgt :

“Art. 28. De particuliere radio's hebben tot taak een verscheidenheid van programma’s te
brengen, inzake informatie, cultuur en ontspanning, met de bedoeling binnen hun
verzorgingsgebied de communicatie onder de bevolking te bevorderen. De particuliere radio's
staan open voor de actieve medewerking van luisteraars en verenigingen.”
“Art. 32. Om erkend te worden en te blijven moeten de lokale radio's voldoen aan de
volgende voorwaarden:
(…)

11° de programma's moeten voorafgegaan worden door een eigen herkenningsmelodie met
vermelding van de roepnaam, die het mogelijk maakt de radio te identificeren en te
lokaliseren en de gebruikte frequentie te kennen.
Met roepnaam wordt bedoeld de door de rechtspersoon gekozen originele benaming. De
herkenningsmelodie en de roepnaam moeten tijdens de dagprogrammatie minstens eenmaal
per uur binnen vijf minuten voor of na het uur uitgezonden worden.
(…)

12° minstens 4,5 uur per dag dient de programmatie van een lokale radio een specifieke lokale
invulling te hebben. De programmatie van een agglomeratieradio moet minstens 9 uur per dag
een specifieke lokale invulling hebben. Programma's met een specifieke lokale invulling
noemt men eigen programma's. Voor de overige invulling van de programmatie kan de
particuliere radio een beroep doen op samenwerkingsverbanden. Eigen programma's moeten
minstens een aaneengesloten tijdspanne van 30 minuten bestrijken. (…)
Met eigen programma's worden de programma's bedoeld die door eigen personeel of
rechtstreekse medewerkers van de particuliere radio voorbereid, uitgewerkt en gerealiseerd
worden, en die minstens 10 percent informatie bevatten over het eigen verzorgingsgebied.
Een eigen programma kan noch uit het herhaald uitzenden, noch uit het afzonderlijk,
gelijktijdig of het uitgesteld doorgeven van programma's of programmaonderdelen van derden
bestaan. “
3.1. Het luisteronderzoek van de administratie heeft het volgende doen blijken :
Op donderdag 4/8/00 voerde de administratie een luisteronderzoek uit bij radio Viking van
10u00 tot 15u00, waarvan opnamen.
Radio Viking zendt in samenwerkingsverband uit (RGR2) zoals opgegeven in het op 3 juli
2000 ingediende werkingsverslag 1999.
Volgens het ingediende werkingsverslag zendt radio Viking van 10u00 tot 12u00 en van 14u00
tot 15u00 eigen programma’s uit en van 12u00 tot 14u00 een programma in
samenwerkingsverband.
Tijdens de volledige luistercontrole (van 10u00 tot 15u00) zond radio Viking Engelstalige nonstop muziek ( jaren ’80 en ’90) uit afgewisseld met “RGR2 – the classix station - jingles”.

Een paar keer werd de muziek onderbroken voor reclame ( met één lokale adverteerder en
reclame voor een RGR Boenkradio – party ).
Om 12u00 en 13u00 werd een kort journaal uitgezonden met nationaal en internationaal
nieuws.
Er werd geen enkele keer informatie uitgezonden met betrekking tot het eigen
verzorgingsgebied.
Er werd geen enkele keer een correcte herkenningsmelodie uitgezonden. Geen enkele keer
werd er verwezen naar radio Viking te Keerbergen.
De administratie probeerde radio Viking telefonisch te bereiken maar kreeg geen antwoord.
3.2. Bij een tweede luisteronderzoek op 29 november 2000 worden grotendeels dezelfde
vaststellingen gedaan als in het eerder uitgevoerde luisteronderzoek van 04 augustus 2000, met
uitzondering van de vaststellingen i.v.m. de herkenningsmelodie:
Van 12.00u tot 14.00u zendt de radio uit in samenwerkingsverband met RGR2 volgens zijn
ingediend zendschema. Dit blijkt in praktijk te kloppen: van 12.00u tot 14.00u wordt een
programma uitgezonden met hoofdzakelijk Engelstalige muziek, sporadisch becommentarieerd
door een DJ, met af en toe nieuwtjes uit de wereld van de showbizz. Geregeld worden de
RGR2-jingles, voornamelijk ‘The Classix Station – RGR2’, uitgezonden. Ook wordt geregeld
een reclameblok uitgezonden, voornamelijk voor handelszaken uit de Leuvense regio.
Na het tijdsein van 12.00u en 13.00u wordt een kort nationaal en internationaal nieuws,
gevolgd door een weerbericht uitgezonden. Geen enkel item uit die nieuwsuitzendingen heeft
betrekking op het verzorgingsgebied.
Van 14.00u af zendt de radio volgens zijn ingediend zendschema een eigen programma (Peter
De Groot) uit. Dit klopt niet: er wordt een non-stop muziekprogramma aangeboden, eveneens
afkomstig uit het samenwerkingsverband RGR2, en zonder (lokale) informatie.
Er dient wel vermeld dat de herkenningsmelodie nu telkens voor het uurtijdsein correct wordt
uitgezonden: ‘Dit is Radio Viking uit Keerbergen op 105.2 FM’.
Op het adres van de studio kon iemand bereikt worden rond 14.30u, nochtans het tijdstip
waarop regionale uitzendingen plaatsvinden volgens het ingestuurde programmaschema.
Daarna werd aangebeld bij de voorzitter persoonlijk (Achille Decupere, Schrieksebaan 59a,
Keerbergen), waar ook niemand aanwezig was.
3.3. Uit het onderzoek blijkt te moeten worden afgeleid dat verweerder niet voldoet aan de
verplichting om een verscheidenheid van programma’s te brengen zoals bedoeld in artikel 28
van de gecoördineerde decreten.
Tenslotte heeft het onderzoek uitgewezen dat verweerder geen programmatie heeft die
tenminste 4,5 uur per dag een specifieke lokale invulling heeft, met minstens 10 % informatie

over het eigen verzorgingsgebied, hetgeen een inbreuk uitmaakt op artikel 32, 11° van de
gecoördineerde decreten.
3.4. In zijn schriftelijke argumentatie weerlegt verweerder deze inbreuken niet op een
deugdelijke wijze en kondigt bovendien aan voortaan opnieuw uit te zenden conform de
wetgeving.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media

Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 8 van het Reglement van orde van het
Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond;
beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de op 25 januari 1995 gecoördineerde
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, aan de VZW Radio Viking een
schorsing van zijn zendvergunning op te leggen van één maand. Deze schorsing gaat in op
de eerste dag van de maand volgend op de betekening van deze beslissing aan de VZW
Radio Viking.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op
14 februari 2001
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht, dienstdoend
voorzitter, J. Boon, commissaris, en C. Adams, plaatsvervangend commissaris, bijgestaan
door R. Masyn, griffier.
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