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In de zaak van VZW Radio Flash tegen VZW Radio Sint-Jan, VZW
Lokale Omroep Kempen Media, VZW Radio Venus en VZW
Brasschaatse Radio Omroep (B.R.O.)

De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr P. SOURBRON, voorzitter,
Dhr C. ADAMS, ondervoorzitter,
Dhr R. LANNOO,
Mevr K. VAN DER PERRE, leden,
Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 24 februari 2014,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE

1. Met een aangetekende brief van 7 november 2013 aan de Vlaamse
Regulator voor de Media (hierna: de VRM) legt VZW Radio Flash (hierna:
Radio Flash), met maatschappelijke zetel Dennenlaan 6 te 2540 Hove,
klacht neer tegen VZW Radio Sint-Jan (hierna: Radio Sint-Jan), met
maatschappelijke zetel Hoge Weg 21 te 2800 Mechelen, VZW Lokale
Omroep Kempen Media (hierna: Club FM Herentals), met
maatschappelijke zetel Leopoldlaan 98c te 9900 Eeklo, VZW Radio Venus
(hierna: Radio Venus), met maatschappelijke zetel Leopoldlaan 98c te
9900 Eeklo, en VZW Brasschaatse Radio Omroep (B.R.O.) (hierna:
B.R.O.), met maatschappelijke zetel Oude Baan 27 te 2930 Brasschaat,
wegens storingen.
2. Bij brieven van 7 januari 2014 rapporteert het BIPT over de resultaten
van de controles uitgevoerd bij Radio Sint-Jan en B.R.O. op 17 december
2013 en bij Club FM Herentals op 18 december 2013.
Bij brief van 20 januari 2014 rapporteert het BIPT over de resultaten van de
controle uitgevoerd bij Radio Venus op 3 december 2013.
3. Bij aangetekende brieven van 31 januari 2014 wordt een afschrift van de
klacht en van het onderzoeksrapport d.d. 30 januari 2014 van de
onderzoekscel van de VRM aan Radio Sint-Jan, Club FM Herentals, Radio
Venus en B.R.O. bezorgd. De radio-omroeporganisaties worden met
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dezelfde brieven uitgenodigd om binnen een termijn van vijftien dagen hun
schriftelijke opmerkingen in te dienen en worden tevens uitgenodigd voor de
zitting op 24 februari 2014.
4. Bij aangetekende brieven van 12 februari 2014 bezorgen Club FM
Herentals en Radio Venus hun schriftelijke opmerkingen. Bij aangetekende
brief van 17 februari 2014 bezorgt B.R.O. zijn schriftelijke opmerkingen.
Radio Sint-Jan laat op 21 februari 2014 weten geen schriftelijke
opmerkingen te hebben en niet aanwezig te zullen zijn op de zitting.
5. Op de zitting van 24 februari 2014 worden Club FM Herentals en Radio
Venus vertegenwoordigd door Sebastien Van Sever, B.R.O. wordt
vertegenwoordigd door advocaat Tom Versompel en Vincent ‘t Jolle. Radio
Flash wordt vertegenwoordigd door Steven Mostmans.

DE FEITEN

Radio Sint-Jan
6. Uit de vaststellingen van het onderzoek door het BIPT op 17 december
2013 bij Radio Sint-Jan blijkt dat het zendvermogen op een lagere waarde
was ingesteld dan vergund. Er werden geen andere afwijkingen van de
zendvergunning vastgesteld.
Club FM Herentals
7.
Uit de vaststellingen van het onderzoek door het BIPT op 18
december 2013 bij Club FM Herentals blijkt het volgende:
- het zendvermogen stond ingesteld op 200 Watt in plaats van op 32 Watt
zoals vergund, het vermogen werd afgelezen van de display op de zender;
- er werd uitgezonden met een ander type zender dan vergund;
- de toegang tot de zendlocatie werd verleend door iemand die niet bij de
radio-omroeporganisatie is betrokken.
Radio Venus
8.
Uit de vaststellingen van het onderzoek door het BIPT op 3
december 2013 bij Radio Venus blijkt het volgende:
- het zendvermogen stond ingesteld op 300 Watt in plaats van op 100 Watt
zoals vergund, het vermogen werd afgelezen van de display op de zender;
- de antennehoogte bleek 34 meter te bedragen in plaats van 30 meter
zoals vergund;
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- het zendvermogen werd door de verantwoordelijke van de radioomroeporganisatie opnieuw ingesteld op het vergunde vermogen.

B.R.O.
9. Uit de vaststellingen van het onderzoek door het BIPT op 17 december
2013 bij B.R.O. blijkt het volgende:
- er werd uitgezonden met een ander type zender dan vergund (PASCAL 50
in plaats van CTE TX250);
- de dipolen staan gericht op 180° ten opzichte van het noorden en zijn dus
op het zuiden gericht, hetgeen niet conform is aan de vergunning;
- de toegang tot de zendinstallatie werd verleend door iemand die niet bij
de radio-omroeporganisatie is betrokken. Het was niet mogelijk een
verantwoordelijke van B.R.O. te contacteren.

DE TOEPASSELIJKE RECHTSREGELS
10.
Artikel 135 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en televisie, luidt als volgt:
“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de
particuliere
radio-omroeporganisatie.
De
verplaatsing
van
de
zendinstallaties is toegestaan, voor zover 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 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.”
A. Argumenten van de aangeklaagde omroeporganisaties

11.
Club FM Herentals en Radio Venus voeren aan dat het indienen
van de klacht door Radio Flash niet werd ingegeven door storingen maar
door onvrede wegens een juridische procedure tussen de klager en de
aangeklaagde radio-omroeporganisaties.
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Club FM Herentals en Radio Venus betwisten de juistheid van de
metingen door het BIPT waaruit zou blijken dat de radio-omroeporganisatie
de voorwaarden van de zendvergunning niet zou hebben nageleefd. Het
loutere afgaan op de niet geijkte meter van een zendtoestel, kan volgens
de radio-omroeporganisaties niet worden beschouwd als een juiste meting,
maar enkel als een vermoeden.
Radio Venus betwist tevens de vaststellingen van het BIPT m.b.t. de
antennehoogte.
Club FM Herentals voert aan onmiddellijk een persoon ter plaatse te
hebben gestuurd om de controle uit te voeren.
B.R.O. betwist dat de zendinstallatie was aangesloten op twee dipolen
richting het zuiden, zoals in het verslag van het BIPT wordt aangegeven.
B.R.O. wijst er op dat het hier om een vermoeden van het BIPT gaat, en
dat de omroeporganisatie wel degelijk gebruik maakt van dipolen in de
richting zoals opgegeven in de zendvergunning.
Het gegeven dat een verantwoordelijke van de radio-omroeporganisatie
niet kon worden gecontacteerd, wijt B.R.O. aan de arbeidsongeschiktheid
wegens gezondheidsredenen van de betrokkene. De persoon in kwestie is
inmiddels vervangen als verantwoordelijke van B.R.O.
B. Beoordeling.

12. Uit de controle van het BIPT bij Radio Sint-Jan blijkt dat het
zendvermogen was ingesteld op een lagere waarde dan vergund. Er werden
geen andere afwijkingen van de zendvergunning vastgesteld. Hieruit volgt
dat in hoofde van Radio Sint-Jan geen inbreuk op artikel 135 van het
Mediadecreet wordt vastgesteld.
13. Uit de controles van het BIPT bij Club FM Herentals, Radio Venus en
B.R.O. blijkt dat deze radio-omroeporganisaties niet hebben uitgezonden
conform hun zendvergunning.
Het zendvermogen van Club FM Herentals en Radio Venus was beduidend
hoger dan vergund. Club FM Herentals zond uit met een andere zender dan
vergund. Radio Venus zond uit met een hogere antennehoogte dan
vergund. B.R.O. heeft uitgezonden met een niet-conform gerichte
antenneconfiguratie en een niet vergund zendtoestel.
De juistheid van de vaststellingen door het BIPT kan niet zonder meer in
vraag worden gesteld. Die vaststellingen door het BIPT, het orgaan belast
met de etherpolitie, worden immers gedaan door personeelsleden aan wie
de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie werd toegekend. Het
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verweer van de betrokken radio-omroeporganisaties dat erin bestaat de door
het BIPT gedane vaststellingen te betwisten zonder evenwel enig
tegenbewijs te leveren, wordt derhalve verworpen.
Uit het voorgaande volgt dat Club FM Herentals, Radio Venus en B.R.O. de
bepalingen van artikel 135 van het Mediadecreet niet hebben nageleefd.
De VRM beschouwt het welbewust of door nalatigheid niet uitzenden
conform de zendvergunning als een zware inbreuk. De orde binnen het
radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de
Vlaamse Regering, en het zendcomfort van andere erkende radio-omroepen
kunnen immers worden verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio
zich niet houdt aan de afgeleverde zendvergunning.
14. Gelet op het voorgaande is de VRM bij de beoordeling van de
strafmaat van oordeel dat een administratieve geldboete dient te worden
opgelegd. Hierbij wordt evenwel rekening gehouden met het feit dat de
betrokken radio- omroeporganisaties voor de eerste keer in een procedure
betrokken zijn en dat zich de laatste jaren geen problemen met deze drie
radio-omroeporganisaties hebben gesteld.
Gelet op de omstandigheden van de zaak is een administratieve geldboete
van 750 euro voor Club FM Herentals, Radio Venus en B.R.O. een gepaste
sanctie.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE
MEDIA

1. de klacht van VZW Radio Flash tegen VZW Radio Sint-Jan
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
2. de klacht van VZW Radio Flash tegen VZW Lokale Omroep
Kempen Media ontvankelijk en gegrond te verklaren;
overeenkomstig artikel 228, 4°, van het Mediadecreet aan VZW
Lokale Omroep Kempen Media een administratieve geldboete van
750 euro op te leggen en de VZW aan te manen haar installatie
onverwijld aan de bepalingen van haar zendvergunning aan te
passen.
3. de klacht van VZW Radio Flash tegen VZW Radio Venus
ontvankelijk en gegrond te verklaren;
overeenkomstig artikel 228, 4°, van het Mediadecreet aan VZW
Radio Venus een administratieve geldboete van 750 euro op te
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leggen en de VZW aan te manen haar installatie onverwijld aan de
bepalingen van haar zendvergunning aan te passen.
4. de klacht van VZW Radio Flash tegen VZW Brasschaatse Radio
Omroep (B.R.O.) ontvankelijk en gegrond te verklaren;
overeenkomstig artikel 228, 4°, van het Mediadecreet aan VZW
Brasschaatse Radio Omroep (B.R.O.) een administratieve
geldboete van 750 euro op te leggen en de VZW aan te manen
haar installatie onverwijld aan de bepalingen van haar
zendvergunning aan te passen.

Aldus uitgesproken te Brussel op 24 februari 2014.

D. PEEREMAN
griffier

P. SOURBRON
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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