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BESLISSING

10 december 2004

________

In zake :

VRT tegen VZW FM Brussel (radio FM Brussel) wegens storingen
(KL2004/0243);

________

1.
Met een ter post aangetekende brief van 10 juni 2004, ontvangen ter griffie van
het Vlaams Commissariaat voor de Media op 11 juni 2004, legt VRT, met
maatschappelijke zetel A. Reyerslaan 52, te 1043 Brussel , klacht neer tegen VZW FM
Brussel (radio FM Brussel), met maatschappelijke zetel Antoine Dansaertstraat 66, te
1000 Brussel, wegens storingen op Radio 2 Oost-Vlaanderen, zender Egem – 98,6
MHz.
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2.
Met een brief van 6 oktober 2004 zijn de klacht van VRT en het
onderzoeksrapport van de administratie Media meegedeeld aan radio FM Brussel.
De betrokkenen zijn met een aangetekend schrijven van 10 november 2004
opgeroepen om voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord op de
hoorzitting van 26 november 2004.
Partijen zijn door het Commissariaat in hun betoog en verweer gehoord ter
zitting van 26 november 2004.
Namens en voor VRT verschijnen H. Gauderis, manager transmissietechnologie,
E. Deventer, manager transmissiestrategie en V. Deroey, juridisch adviseur. Namens en
voor FM Brussel verschijnt J. De Voogt, zakelijk directeur.

3.
Artikel 34, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radioomroep en de televisie van 25 januari 1995 (hierna genoemd : gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten) bepaalt dat de zendinstallaties van de particuliere radio-omroepen
gelegen zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroep. De
verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voorzover die inpasbaar is in het
frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning werd goedgekeurd door
het Vlaams Commissariaat voor de Media.
De particuliere radio-omroepen gebruiken een technische uitrusting die
conform is met de wettelijke en decretale voorschriften en houden zich aan de
bepalingen van de zendvergunning. Zij aanvaarden het onderzoek naar de werking ter
plaatse door de aangestelde ambtenaren.

4.
Naar aanleiding van de klacht van VRT wegens storingen op Radio 2 OostVlaanderen zender Egem – 98,6 MHz, heeft het BIPT radio FM Brussel gecontroleerd.
Tijdens deze controle heeft het BIPT vastgesteld dat radio FM Brussel beschikte over 3
dipolen in plaats van de vergunde richtantennes, een andere zender dan deze vermeld in
de zendvergunning en een versterker.
Tijdens de hoorzitting voert radio FM Brussel aan dat hij, na het ontvangen van
de klacht, contact heeft opgenomen met zijn technische leverancier om de richtantennes
zo snel te mogelijk te plaatsen. Aan de VRT werd meegedeeld dat het probleem zo snel
mogelijk zou worden opgelost. Radio FM Brussel heeft aan de VRT gevraagd om
eventuele problemen rechtstreeks aan hen te melden. Vermits radio FM Brussel
sindsdien geen klachten van de VRT meer ontvangen heeft, is men ervan uitgegaan dat
de problemen opgelost zijn.
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5.
Uit het bovenstaande blijkt dat radio FM Brussel gedurende een tijd niet heeft
uitgezonden conform zijn zendvergunning. Ter zitting kan radio FM Brussel niet
bevestigen, laat staan aantonen, dat hij thans conform de voorwaarden van zijn
zendvergunning uitzendt.
6.
Het Commissariaat stelt hierbij in hoofde van VZW FM Brussel (radio FM
Brussel) een inbreuk vast op artikel 34 van de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende
de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en
houdende aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van
particuliere radio-omroepen en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams
Commissariaat voor de Media,
-

stelt in hoofde van VZW FM Brussel (radio FM Brussel), met maatschappelijke
zetel Antoine Dansaertstraat 66, te 1000 Brussel, een inbreuk vast op artikel 34 van
de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten;

-

legt, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten,
een administratieve geldboete op van 1250 euro;

-

maant VZW Radio FM Brussel zich onverwijld in regel te stellen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 10 december 2004
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Boon, dienstdoend
voorzitter, C. Adams en P. Herroelen, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan
door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman

J. Boon

Wnd. Griffier

Dienstdoend Voorzitter

