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In de zaak van VZW Omega Zuid, Niet-openbare radio, Stadsradio
Halle tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroep en NV Vlaamse
Media Maatschappij,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Mevr C. PAUWELS, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 20 oktober 2006,
Neemt op deze datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een brief van 10 april 2006 legt VZW Omega Zuid, Niet-openbare
radio, Stadsradio Halle (Stadsradio Halle), met maatschappelijke zetel
Bergensesteenweg 94 te 1500 Halle, klacht neer tegen NV Vlaamse Radioen Televisieomroep (VRT), met maatschappelijke zetel Auguste Reyerslaan
52 te 1043 Brussel en NV Vlaamse Media Maatschappij (VMMa), met
maatschappelijke zetel Medialaan 1 te 1800 Vilvoorde, wegens storingen op
de eigen uitzendingen door spiegelfrequenties.
2. Over de klacht van Stadsradio Halle van 10 april 2006 legt de
onderzoekscel van de Regulator op 12 juli 2006 een onderzoeksrapport
voor.
Die bevindingen worden op 27 september 2006 aan klager bezorgd. De
Regulator deelt daarbij mee dat het, gelet op die bevindingen, overweegt
geen verder gevolg aan de klacht te geven.
Aan de klager wordt de mogelijkheid gegeven om binnen twee weken na
ontvangst van het onderzoeksrapport eventuele opmerkingen aan de
Regulator mee te delen.
De klager deelt geen opmerkingen aan de Regulator mee.
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DE FEITEN
3. De klacht van Stadsradio Halle heeft als voorwerp storingen op de eigen
uitzendingen te wijten aan de spiegelfrequenties vanwege VRT (Studio
Brussel) en VMMa (Q-Music).
4. Op basis van een onderzoek door het BIPT op 2 mei van de
zendinstallatie van Stadsradio Halle en op basis van een onderzoek door de
entiteit Media van de Vlaamse overheid komt de onderzoekscel van de
Vlaamse Regulator in zijn onderzoeksrapport tot de volgende conclusie.
Het onderzoek door het BIPT bevestigt inderdaad de feitelijke storingen van
de uitzendingen door Stadsradio Halle te Beersel (105.6 MHz), te wijten aan
de spiegelfrequenties door de uitzendingen van Studio Brussel en Q-Music.
Deze storingen worden evenwel niet veroorzaakt door onregelmatige
uitzendingen door de VRT of VMMa, maar zijn het gevolg van de
uitzendingen met zwaar vermogen door beide omroepen van op eenzelfde
zendplaats. Die uitzendingen resulteren in de storing van de ontvangst van
Stadsradio Halle op sommige toestellen met een minder krachtige
ontvangst, zoals draagbare radio’s.
De onderzoekscel concludeert dat het blijkbaar regelconforme zendgedrag
door VRT en VMMa niet moet resulteren in enige maatregel van toezicht,
die kan bijdragen in het verhelpen van de feitelijke storingen op de
uitzendingen van Stadsradio Halle.

HET RECHT
A. Argumenten van de aangeklaagde omroep
5. Stadsradio Halle bezorgt geen schriftelijke opmerkingen aan de
Regulator.
B. Beoordeling
6. Op grond van de bevindingen van de onderzoekscel is de Regulator van
oordeel dat de klacht van Stadsradio Halle niet moet resulteren in enige
maatregel van toezicht. Aangezien er geen onregelmatig zendgedrag is
vastgesteld, is er ook geen aanleiding tot het uitspreken van een sanctie.
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OM DEZE REDENEN, BESLIST
REGULATOR VOOR DE MEDIA

DE

VLAAMSE

de klacht van VZW Omega Zuid, Niet-openbare radio, Stadsradio Halle
tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) en NV Vlaamse Media
Maatschappij (VMMa) af te wijzen.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 20 oktober 2006.

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.

