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BESLISSING

________

In zake : ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Vivaldi uit Oudenaarde
(dossiernummer KL2001/0095).
________

1.
Op 23 februari 2001 heeft de administratie Media aan het Commissariaat een
onderzoeksrapport voorgelegd waaruit blijkt dat de maatschappelijke zetel van de
v.z.w. Vivaldi uit Oudenaarde, eigenaar van Radio Moniek, niet langer gevestigd zou
zijn in de Gevaertsdreef 44 B te 9700 Oudenaarde. Bij controle door de administratie
Media zou ook gebleken zijn dat op de uitzendplaats van Radio Moniek, volgens de
lopende zendvergunning van 31 maart 2000 Deinzestraat 52 te 9700 Oudenaarde, geen
radio-omroepactiviteit kon worden vastgesteld.
Het Commissariaat heeft op 23 februari 2001 beslist tegen Radio Moniek een
ambtshalve onderzoek op te starten, waarna de radio hiervan in kennis werd gesteld en
het onderzoeksrapport werd bezorgd.
Op 13 maart 2001 heeft de betrokken radio, via advocaat Hans Croisiau, schriftelijke
bemerkingen aan het Commissariaat meegedeeld.
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Op de vergadering van 4 mei 2001 werd advocaat Croisiau voor de v.z.w. Vivaldi
door het Commissariaat gehoord.
2.
De v.z.w. Vivaldi beschikt over een zendvergunning dd. 31 maart 2000
waarvan de volgende bepalingen te dezen dienend zijn:
adres zendinstallatie: Deinzestraat 52 9790 Wortegem-Petegem (Ooike)
coördinaten: oosterlengte :
03° 33’ 40’’
noorderbreedte: 50° 52’ 15’’
3.
Op 15 februari 2001 werd door de administratie Media vastgesteld dat op de
plaats van de maatschappelijke zetel en tevens studio geen enkele radioomroepactiviteit kon worden vastgesteld en dat het door de radio opgegeven
telefoonnummer niet langer bleek te zijn aangesloten. Daarnaast bleek op de vergunde
uitzendplaats geen antenne te zijn opgesteld, hoewel het radiosignaal op de vergunde
frequentie 106.6 MHz nog steeds kon worden waargenomen.

4.1. Overeenkomstig artikel 32, 3°, van de gecoördineerde omroepdecreten moet
iedere wijziging m.b.t. plaats van vestiging zonder verwijl aan het Commissariaat
worden meegedeeld.
4.2.
Artikel 32, 5°, bepaalt dat de particuliere radio’s, om erkend te blijven, een
technische uitrusting gebruiken conform de wettelijke voorschriften en zich houden
aan de bepalingen van de zendvergunning.

5.
De advocaat van Radio Moniek verklaart ter zitting dat de wijziging van de
maatschappelijke zetel enkel door een administratieve onzorgvuldigheid gepaard
gaande met een verhuis, niet aan het Commissariaat werd gemeld.
Wat de uitzendplaats betreft, wijst hij erop dat die nog steeds is gelegen in de
Deinzestraat 52, zoals trouwens ook op de zendvergunning vermeld. Hij beklemtoont
echter dat er door een administratieve vergissing op de zendvergunning Oudenaarde
staat vermeld, terwijl dit eigenlijk Wortegem-Petegem (Ooike) had moeten zijn. Naar
zijn zeggen heeft er zich dan ook geen enkele wijziging van uitzendplaats voorgedaan.

6.1.
Met betrekking tot de wijziging van maatschappelijke zetel stelt het
Commissariaat een inbreuk op artikel 32, 3°, van de gecoördineerde omroepdecreten
vast. Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat Radio
Moniek alsnog een wijziging van zendvergunning heeft aangevraagd.
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6.2. Met betrekking tot de uitzendplaats stelt het Commissariaat geen inbreuk op
32, 5°, van de gecoördineerde omroepdecreten vast.

OM DIE REDENEN
HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Gelet op artikel 32 van het procedurebesluit en op artikel 8 van het reglement van orde
van het Vlaams Commissariaat voor de Media,

-

stelt geen overtreding vast wat het uitzenden vanop de vergunde uitzendplaats
betreft (art. 32, 5°, van de gecoördineerde omroepdecreten) ;

-

beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde omroepdecreten,
de v.z.w. Vivaldi uit Oudenaarde te waarschuwen wegens overtreding van artikel
32, 3° van de gecoördineerde omroepdecreten.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 22 juni 2001 door
het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht, dienstdoend
voorzitter, J. Boon, commissaris, en P. Herroelen, plaatsvervangend commissaris,
bijgestaan door D. Peereman, adjunct van de directeur die dienst doet als griffier.

voor de griffier, afwezig,

Dirk Peereman
adjunct van de directeur

D. Albrecht
dienstdoend voorzitter

