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1.- Op 25 september 2000 wordt door de administratie een onderzoeksrapport aan het
Commissariaat bezorgd aangaande een klacht van Radio Park uit Brasschaat tegen een
aantal C-Dance-radio’s.
Het onderzoeksrapport heeft betrekking op een klacht van Radio Park van 7 juni 2000
tegen een aantal radio’s van het C-Dance samenwerkingsverband.
In dat onderzoeksrapport wordt melding gemaakt van een onderzoek door het BIPT van
Radio Saffier uit Wuustwezel. Het BIPT heeft op 16 juni 2000 en 19 juli 2000
vastgesteld dat deze radio niet langer uitzendt vanuit de vergunde uitzendplaats in
Wuustwezel, maar wel vanuit Brasschaat waar ook een installatie voor het realiseren
van een straalverbinding blijkt aanwezig te zijn.
Radio Saffier is ondanks regelmatige oproeping niet verschenen op de hoorzitting van
27 oktober 2000.
De administratie Media heeft op vraag van het Commissariaat op 23 januari 2001 een
tweede onderzoeksrapport d.d. 18 januari 2001 neergelegd. Daaruit blijkt dat de
uitzendingen van Radio Saffier terug gebeuren vanop de vergunde uitzendplaats, dat
Radio Saffier de herkenningsmelodie van een andere lokale radio overneemt en dat
Radio Saffier mogelijk de informatieplicht niet naleeft.
Met een brief van 28 februari 2001 wordt het tweede onderzoeksrapport d.d. 18 januari
2001 aan de V.Z.W. SAFFIER meegedeeld, met oproeping om te worden gehoord ter
zitting van 6 april 2001.
In een schrijven van 7 maart 2001 heeft de aangeklaagde radio zijn verweer uitengezet
en 6 april 2001 wordt de V.Z.W. SAFFIER, bij monde van de heer Kevin Everaert,
station manager, in zijn betoog gehoord.

De heer Everaert verklaart dat Radio Saffier voor het ogenblik terug vanop zijn
vergunde uitzendplaats op de Bredabaan 405 te Wuustwezel uitzendt. Voordien is
dat een tijdlang niet gebeurd, maar dat zou komen omdat de uitbating van de radio
aan een derde, nl. aan de heer Goos van het C-dance-samenwerkingsverband was
uitbesteed, die volgens de heer Everaert deze taak niet ter harte nam. Als gevolg
hiervan zou Saffier uit C-Dance gestapt zijn en tot het Atlantissamenwerkingsverband zijn toegetreden.
Volgens de heer Everaert zou Radio Park afzien van zijn klacht, nu Saffier de
samenwerking met de heer Goos heeft stopgezet.
De heer Everaert stelt voorts dat het doorgeven van de herkenningsmelodie van een
andere radio is gebeurd door een bug in het computersysteem van Radio Saffier,
die ondertussen zou zijn verwijderd. Nu zou opnieuw de eigen herkenningsmelodie
van Radio Saffier worden doorgegeven.
Wat de invulling van de informatieplicht door Radio Saffier betreft, verklaart de
heer Everaert dat door Saffier sinds kort een nieuw programmaschema wordt
gevolgd, dat hij aan het Commissariaat heeft medegedeeld.

2.- De vergunde uitzendplaats – Naar luid van artikel 32, 5° van de gecoördineerde
mediadecreten dienen de particuliere radio’s zich te houden aan de bepalingen van hun
zendvergunning.
Overeenkomstig de op 14 oktober 1996 toegekende zendvergunning diende de
zendinstallatie van de aangeklaagde radio zich te bevinden te Wuustwezel, Bredabaan
405.
De aangeklaagde radio betwist niet dat hij een tijdlang uitzond vanuit een niet vergunde
uitzendplaats en de inbreuk staat bijgevolg vast.
De omstandigheid dat de inbreuk plaatsvond door een persoon aan wie het dagelijks
beleid werd toevertrouwd en in de beweerde onwetendheid van het bestuur van de
aangeklaagde radio is niet dienend. De vergunninghoudende rechtspersoon is en blijft
aansprakelijk voor de correcte naleving van de haar verleende zendvergunning.
Het uitzenden van op een niet vergunde zendplaats vormt een ernstige inbreuk op de
gecoördineerde mediadecreten.
3.- De herkenningsmelodie – Naar luid van artikel 32, 11° van de gecoördineerde
mediadecreten moeten de programma’s worden voorafgegaan door een eigen
herkenningsmelodie met vermelding van de roepnaam.
De aangeklaagde radio betwist de vaststellingen van de administratie niet, meer bepaald
dat op 18 januari 2001 de herkenningsmelodie van een andere particuliere radio werd
uitgezonden.
De door hem ingeroepen overmacht, die zou voortspruiten uit een technisch probleem,
wordt niet bewezen, laat staan waarschijnlijk gemaakt. De inbreuk staat vast.
4.- De informatie- en journaalplicht – Naar luid van artikel 32, 10° van de
gecoördineerde mediadecreten moet de dagprogrammatie van een particulierecradio, die

loopt van 7 uur tot 22 uur, voor minstens 10 procent uit informatie bestaan en wordt
tijdens deze dagprogrammatie driemaal een journaal uitgezonden.
De vaststellingen van de administratie d.d. 18 januari 2001 laten niet toe te besluiten tot
een inbreuk op deze regel.
5.- De strafmaat –
De aangeklaagde radio heeft de inbreuken stopgezet. Daarom kan beperkt begrip
worden opgebracht voor de omstandigheden waarin de inbreuken werden gepleegd.

OM DIE REDENEN,

het Vlaams Commissariaat voor de Media

Na beraadslaging,
Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 8 van het Reglement van orde
van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

stelt een overtreding vast van artikel 32, 5° en 11° van de gecoördineerde
mediadecreten;

-

beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde omroepdecreten,
de V.Z.W. Saffier uit Wuustwezel een administratieve geldboete op te
leggen van 50.000,- frank.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 8 juni 2001 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D.
Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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