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BESLISSING
________
In zake : v.z.w. Oostvlaamse Omroepstichting tegen v.z.w. Free (dossiernummer: KL2000/0041).
________
1. Met een ter post aangetekende brief van 3 januari 2000, ontvangen ter griffie
van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) op 6 januari 2000, legt de
v.z.w. Oostvlaamse Omroepstichting, met maatschappelijke zetel Pleispark 19, te
9051 Gent, klacht neer tegen v.z.w. Free, met maatschappelijke zetel
Nekkersputstraat 150, bus 2, te 9000 Gent.
De v.z.w. Oostvlaamse Omroepstichting, eigenaar van Radio SIS, stelt in haar
klacht dat de v.z.w. Free voor haar lokale radio Citee niet beschikt over de nodige
technische infrastructuur; dat ze niet voldoet aan haar verplichtingen tot het
betalen van auteursrechten; dat haar maatschappelijke zetel een nepadres is; dat
ze geen enkele medewerker heeft die lokaal meewerkt aan de radio; dat ze geen
enkel eigen programma uitzendt; dat er geen enkele eigen nieuwsgaring is noch
eigen nieuwsmedewerkers en dat ze geen jaarverslag 1998 binnen de opgelegde
termijn heeft ingediend.

2. Op 8 februari 2000 heeft de administratie Media aan het Commissariaat een
desbetreffend onderzoeksrapport voorgelegd.
Met brief van 14 februari 2000 is de klacht van de v.z.w. Oostvlaamse
Omroepstichting meegedeeld aan de v.z.w. Free.
Het onderzoeksrapport van de administratie werd op 20 maart 2000 aan de
betrokkenen ter kennis gebracht. Tegelijk werden ze opgeroepen om op 31 maart
2000 voor het VCM te verschijnen om er te worden gehoord.
De v.z.w. Oostvlaamse Omroepstichting is door het VCM in haar betoog
gehoord ter zitting van 31 maart 2000. De v.z.w. Free is niet verschenen op de
hoorzitting.

3. Uit het luisteronderzoek van de radio, uitgevoerd op 4 februari 2000, is
komen vast te staan dat radio Citee in samenwerkingsverband uitzendt en dat in
de tijdspanne waarin de eigen programma’s worden uitgezonden (zijnde van
maandag tot vrijdag van 9u00 tot 11u00, van 14u00 tot 16u00 en van 19u00 tot
20u00), door radio Citee geen enkele keer informatie of nieuws werd
uitgezonden met betrekking tot het eigen verzorgingsgebied.

4. Luidens artikel 32, 12°, van de op 25 januari 1995 gecoördineerde decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, moeten particuliere radio’s, om
erkend te worden en te blijven, voldoen aan, onder meer, de voorwaarde dat hun
programmatie minstens 4,5 uur per dag een specifieke lokale invulling dient te
hebben. Die specifieke lokale invulling of eigen programma’s worden
voorbereid, uitgewerkt en gerealiseerd door eigen personeel of rechtstreekse
medewerkers van de particuliere radio en dienen ten minste 10 procent
informatie over het eigen verzorgingsgebied te bevatten.

5. Aan de voormelde decretale voorwaarden blijkt in casu op geen enkel punt
door radio Citee te zijn voldaan.

6. Het Commissariaat neemt ook in aanmerking dat de v.z.w. Free (radio
Citee) geen schriftelijk verweer heeft medegedeeld en, ondanks regelmatige
oproeping, evenmin is verschenen op de hoorzitting van 31 maart 2000.

OM DEZE 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,
- verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond ;
- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de op 25 januari 1995
gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, de
erkenning en de zendvergunning van radio Citee in te trekken met ingang van
de dag waarop deze beslissing aan de betrokkene wordt medegedeeld.
Deze beslissing wordt aan de minister bevoegd voor telecommunicatie
medegedeeld.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 23 juni 2000
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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