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In de zaak van R.J. tegen VZW Radio Mid West Limburg,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr
en

C. ADAMS, voorzitter,
P. SOURBRON, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 8 februari 2021,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE
1. Via het digitaal klachtenformulier legt R.J. (hierna: de klager), op 11 december
2020 klacht neer tegen VZW Radio Mid West Limburg (hierna: radio Hasselt 1),
met maatschappelijke zetel Diestersteenweg 277 te 3510 Hasselt (Kermt).
Volgens de klager zou sinds half december 2019 niet continu zijn uitgezonden
op één van beide frequenties uit het frequentiepakket (107.6 MHz) en zou sinds
april 2020 helemaal niet meer worden uitgezonden op die frequentie. De klager
wijst erop dat de radio nochtans reeds 3 jaar over een erkenning beschikt om
op beide frequenties uit te zenden. De klager geeft mee dat Radio Ariane op de
betrokken frequentie te beluisteren was voor de nieuwe erkenningen werden
uitgereikt.
2. Met een aangetekende brief van 14 december 2020 bezorgt de Vlaamse
Regulator voor de Media (hierna : de VRM) een afschrift van de klacht aan radio
Hasselt 1. De radio-omroeporganisatie wordt met dezelfde brief uitgenodigd om
binnen een termijn van vijftien dagen schriftelijke opmerkingen in te dienen.
3. Bij dezelfde aangetekende brief vraagt de VRM of radio Hasselt 1, omwille van
de dreiging van het coronavirus, akkoord kan gaan met een volledig schriftelijke
behandeling van de zaak, zonder hoorzitting. Zij krijgt hierbij de mogelijkheid
om nog een nota in te dienen, ter vervanging van de mondelinge toelichting.
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4. Per e-mail en brief van 11 januari 2021 bezorgt radio Hasselt 1 de schriftelijke
opmerkingen. De omroeporganisatie vraagt geen mondelinge toelichting van
deze opmerkingen en dient nadien geen bijkomende nota meer in.
5. Bij aangetekende brief van 14 januari 2021 bezorgt de VRM de schriftelijke
opmerkingen aan de klager.
6. Bij e-mail van 28 januari 2021 reageert de klager op de schriftelijke
opmerkingen van radio Hasselt 1. Daarin bevestigt hij dat intussen wordt
uitgezonden op de betrokken frequentie 107.6 MHz.
7. De algemene kamer van de VRM behandelt de zaak ter zitting van 8 februari
2021 op basis van de schriftelijke stukken.

TOEPASSELIJKE REGELS
8. Artikel 133, § 1, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep
en televisie (hierna: het Mediadecreet) bepaalt :
“Landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties zenden
binnen het aan hen toegewezen zendgebied in FM uit.”

A. Argumenten van de aangeklaagde omroeporganisatie
9. Radio Hasselt 1 ontkent met klem dat er geen uitzendingen zouden geweest
zijn sinds begin april 2020 maar erkent wel dat er onderbrekingen zijn geweest.
De radio-omroeporganisatie legt uit met welke technische problemen zij
geconfronteerd werd waardoor het signaal regelmatig uitviel wat op zijn beurt
leidde tot onderbrekingen in de uitzendingen.
Radio Hasselt 1 beschrijft hoe naar oplossingen werd gezocht maar het euvel
kon omwille van de geldende coronamaatregelen pas zeer recent worden
opgelost.
De radio zou naar eigen zeggen intussen aan het uitzenden zijn.
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B. Vaststellingen door de onderzoekscel
10. Tijdens een luistercontrole op 5 januari 2021 stelt de onderzoekscel van de
VRM vast dat radio Hasselt 1, in tegenstelling tot een eerdere controle op 15
december 2020, uitzendingen verzorgt op de frequentie 107.6 MHz. te Kortessem.

C. Beoordeling
11. Ondanks de eerdere vaststelling op 15 december 2020, blijkt uit de controle
van de onderzoekscel van de VRM op 5 januari 2021 dat radio Hasselt 1 uitzendt
op de frequentie 107.6 MHz te Kortessem. Ook de klager maakt in zijn e-mail van
28 januari 2021 aan de VRM melding van uitzendingen door radio Hasselt 1 op
de betrokken frequentie.
Radio Hasselt 1 maakt in haar verweer aannemelijk waarom zich
onderbrekingen in de uitzendingen hebben voorgedaan die buiten haar wil
plaatsvonden. Daardoor kan worden verklaard waarom er op 15 december 2020
geen uitzendingen door de onderzoekscel werden vastgesteld.
De VRM kan verder enkel vaststellen dat radio Hasselt 1 minstens sinds 5 januari
2021 uitzendingen verzorgt op de frequentie 107.6 MHz te Kortessem. De radioomroeporganisatie zendt dus binnen het haar toegewezen zendgebied uit
waardoor haar dan ook geen inbreuk op het Mediadecreet kan worden
verweten.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
De klacht van R.J. tegen VZW Radio Mid West Limburg ontvankelijk doch
ongegrond te verklaren.
Aldus uitgesproken te Brussel op 8 februari 2021.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
voorzitter
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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.

