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VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
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BESLISSING

14 juni 2002
________
In zake : klacht van v.z.w. Radio Activity Borsbeek uit Antwerpen tegen “Radio Metropolys”
(KL2002/0133).
________
1.
Met een ter post aangetekend schrijven d.d. 7 mei 2002, ter griffie ontvangen op 8 mei
2002, legt de v.z.w. Radio Activity, houder van de erkenning en zendvergunning van radio
Souvenir, klacht neer tegen “radio Metropolys” omdat deze op haar frequentie 106.7 MHz
programma’s zou uitzenden. Op 11 juni 2002 stuurt de betrokken v.z.w. een herinnering aan
het Commissariaat.
2.1. De administratie Media heeft op 22 mei 2002 een onderzoeksnota aan het Commissariaat
voorgelegd met als bijlage een verslag van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie van 15 mei 2002 met vaststellingen die gemaakt werden in het kader van
een controlebezoek bij Radio Souvenir op 13 mei 2002.
2.2. In de onderzoeksnota stelt de administratie vast dat er momenteel geen enkele door de
Vlaamse Gemeenschap erkende lokale radio-omroep is met roepnaam ‘radio Metropolys’, dat
ze de voorbije jaren enkel heeft kunnen vaststellen dat de benaming ‘Metropolys’ sporadisch
als roepnaam werd gebruikt door lokale radio Nostalgie (voorheen Bavo als roepnaam) te
Antwerpen (105.4 MHz) en dat ze geen andere indicaties heeft die de mogelijke betrokkenheid
van deze radio-omroep zouden kunnen bevestigen.
De administratie stelt voorts vast dat de klachtindiener in zijn schrijven van 7 mei 2002 niet
duidelijk aangeeft tegen welke rechtspersoon de klacht gericht is.
2.3. Uit het schrijven van 15 mei 2002 van het BIPT als bijlage bij de onderzoeksnota van de
administratie blijkt dat de bevoegde dienst op 13 mei 2002 ter plaatse ging en kon vaststellen
dat de uitzendingen op de frequentie 106.7 MHz te Deurne effectief gebeurden vanop het adres
Boterlaarbaan 126 te 2100 Deurne (vergunde zendplaats van de vzw Radio Activity, houder
van de erkenning van lokale radio Souvenir) doch onder de roepnaam ‘Metropolys’. Voorts
werden geen inbreuken op de voorschriften inzake het frequentieverkeer vastgesteld. Wel
bevestigen de controlevaststellingen dat de programma’s, die worden uitgezonden onder de
roepnaam ‘Radio Metropolys’, strikt genomen niet afkomstig zijn van de lokale radio-omroep
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die erkend en vergund werd tot het verzorgen van uitzendingen te Deurne op de betrokken
frequentie (lokale radio Souvenir).
Uit het schrijven van 15 mei 2002 van het BIPT blijkt eveneens dat een verklaring werd
afgenomen van de heer Jan D’Haese, voorzitter van de vzw Radio Activity Borsbeek, houder
van de erkenning en zendvergunning van lokale radio Souvenir te Borsbeek (106.7 MHz) en
klachtindiener in deze aangelegenheid, waaruit blijkt dat het gebruik van de zendmogelijkheden
op de frequentie 106.7 MHz gedurende meerdere jaren het voorwerp van een contractuele
verbintenis is geweest. De heer D’Haese stelt dat de zendapparatuur en de antennes die
momenteel voor de betrokken uitzendingen worden gebruikt niet zijn eigendom of dat van de
vzw Radio Activity zijn; hij wenst dat deze apparatuur worden verwijderd en dat de betrokken
uitzendingen (onder de roepnaam ‘Radio Metropolys’) worden stopgezet.
3.
Naar luid van artikel 3, 4° 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 de aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep
(hierna ‘Procedurebesluit’ genoemd) moet een klacht, om ontvankelijk te zijn, onder meer de
rechtspersoon aanduiden waartegen de klacht is gericht.
Het volstaat dat die aanduiding voldoende nauwkeurig is opdat de rechtspersoon kan worden
geïdentificeerd.
In casu wordt in de klacht enkel een roepnaam, “radio Metropolys”, vermeld waarmee blijkens
het schrijven van de afdeling Media-innovatie en Vergunningen d.d. 22 mei 2002 geen
rechtspersoon kan worden geïdentificeerd. Voor zover “radio Metropolys” geen erkende radioomroep vormt, kan enkel worden vastgesteld dat het Commissariaat niet vermag er tegen op te
treden.
Alleen al om deze redenen is de klacht onontvankelijk.
4.
Voor het overige blijkt uit de vaststellingen van de administratie met betrekking tot de
klacht enkel het volgende:
-

de klager, de v.z.w. radio Activity Borsbeek, is houder van de erkenning van de particuliere
radio Souvenir;

-

in het verleden is een overeenkomst afgesloten tussen de n.v. Vlaamse Zendmaatschappij,
thans in faling, en Radio Souvenir betreffende het gebruik van de zendmogelijkheden op de
frequentie 106.7 MHz in de gebouwen en studio’s aan de Van Bréestraat 14 te Antwerpen;

-

blijkbaar worden er ter plaatse uitzendingen verzorgd op die frequentie en met gebruik van
de daar aanwezige zendapparatuur onder de roepnaam “Radio Metropolys”;

-

de klager wenst daaraan een einde te laten stellen.

Los van een eventuele contractuele rechtsverhouding met derden, blijft de houder van de
zendvergunning of de erkenning bovendien zelf verantwoordelijk voor de naleving van de aan
die zendvergunning of erkenning verbonden voorwaarden.
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In de mate dat de klager de stopzetting van het gebruik van haar infrastructuur door
een derde wenst te bekomen, betreft het een geschil over de uitvoering van overeenkomst en
dus een louter burgerrechtelijk geschil waarvoor het Commissariaat niet bevoegd is.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media

Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 7 van het Reglement van orde van het
Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

verklaart de klacht van de v.z.w. Radio Activity Borsbeek tegen ‘Radio Metropolys’ niet
ontvankelijk.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 14 juni 2002 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend voorzitter, P.
Herroelen en J. Blomme, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D. Peereman,
waarnemend griffier.

D. Peereman
Waarnemend griffier
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Dienstdoend voorzitter

