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BESLISSING
________

In zake:

klacht van v.z.w. Lokale Radio Trend (Stadsradio Waregem) uit Waregem tegen
v.z.w. Radio Diamant (radio Diamant) uit Waregem (KL2003/0184)

1.
Met een ter post aangetekende brief verstuurd op 1 juli 2003, ontvangen ter griffie van het
Vlaams Commissariaat voor de Media op 2 juli 2003, legt v.z.w. Lokale Radio Trend
(Stadsradio Waregem) Holstraat 28 te 8790 Waregem, klacht neer tegen v.z.w. Radio Diamant
(radio Diamant) Driesstraat 22 te 8790 Waregem, “wegens het brengen van Franstalige
programma's”.

2.
Met een brief van 14 juli 2003 zijn de klacht van Stadsradio Waregem en het
onderzoeksrapport van de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen meegedeeld aan
radio Diamant en wordt radio Diamant opgeroepen om op 22 juli 2003 voor het Commissariaat
te verschijnen om er te worden gehoord.
Met een brief van dezelfde datum wordt het onderzoeksrapport van de afdeling Mediainnovatie en Mediavergunningen meegedeeld aan Stadsradio Waregem en wordt Stadsradio
Waregem opgeroepen om op 22 juli 2003 voor het Commissariaat te verschijnen om er te
worden gehoord.

Stadsradio Waregem, vertegenwoordigd door zijn voorzitter P. Standaert, is door het
Commissariaat in zijn betoog gehoord ter zitting van 22 juli 2003.
Ondanks regelmatige oproeping is ter zitting van 22 juli 2003 niemand verschenen voor
radio Diamant.

3.
Artikel 116quater, §1, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, bepaalt dat, wat de sanctionering bedoeld in artikel 116ter
betreft, het Commissariaat uitspraak doet hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de Vlaamse
regering, hetzij naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede klacht, die hem kan
worden voorgelegd door elke belanghebbende en, in het geval van een klacht met betrekking tot
de bepalingen van Titel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2, door elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon.
Artikel 3, 5°, 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 radioomroepen (hierna genoemd : het procedurebesluit) bepaalt dat een bij het Commissariaat
ingediende klacht, om ontvankelijk te zijn, het belang bij het indienen van de klacht moet
aangeven, behalve indien het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen van Titel IV,
Hoofdstuk II, Afdeling 2, van de gecoördineerde decreten. Die bepalingen betreffen de reclame,
het telewinkelen, de sponsoring en de boodschappen van algemeen nut op radio en televisie.

4.
De klacht van stadsradio Waregem is geen klacht betreffende één van de aangelegenheden
vermeld in Titel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van de gecoördineerde decreten. Zij is dus niet
vrijgesteld van het ontvankelijkheidvereiste omtrent het rechtens vereiste belang. Uit dat
vereiste volgt dat een klacht maar ontvankelijk is wanneer door de indiener ervan wordt
aangetoond dat hij door de aangeklaagde gedraging persoonlijk wordt gegriefd.

5.
In zijn klachtbrief draagt Stadsradio Waregem geen enkel gegeven aan van persoonlijke
benadeling door de kwestieuze gedraging van Radio Diamant. Ter hoorzitting van 22 juli 2003
blijft hij evenzeer in gebreke het bestaan van een dergelijke benadeling aan te tonen.

6.
De klager geeft dan ook geen blijk van het belang vereist door artikel 116quater, §1, van de
gecoördineerde mediadecreten en door artikel 3, 5°, van het procedurebesluit.

OM DEZE REDENEN,

het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 116septies, §1, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997;

Gelet op artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media
vastgesteld op 12 oktober 2001,
- verklaart de klacht van v.z.w. Lokale Radio Trend (Stadsradio Waregem) uit Waregem niet
ontvankelijk.

Aldus te Brussel met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op
22 juli 2003
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D.
Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.
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