VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Rolnummer: 558
Beslissing nr.: 2005/120
BESLISSING
16 december 2005
________
In zake: Procedure inzake VZW Radio Popcorn (radio Micron), na ingebrekestelling op grond van
artikel 19ter van het procedurebesluit (dossiernr. 2005/0272/3).
________
1.
Bij beslissing 2005/025 van 18 maart 2005 stelt het Commissariaat VZW Radio Popcorn
(radio Micron), met maatschappelijke zetel Zuidstraat 53 te 9600 Ronse, overeenkomstig artikel
19ter 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 en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen (hierna
genoemd: het procedurebesluit), in gebreke en maant radio Micron aan zich binnen drie maanden in
regel te stellen met het door haar ingediende kandidatuurdossier en met de decreten betreffende de
radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005
(hierna genoemd: het
omroepdecreet).
Deze beslissing is aan radio Micron meegedeeld bij aangetekende brief van 15 april 2005.
Aldus had de radio tot 15 juli 2005 de tijd om zich in regel te stellen.

2.
Op 26 oktober 2005 ontvangt het Commissariaat een onderzoeksrapport van de
administratie Media onder meer over een controle van de uitzendingen van radio Micron op 29
september 2005.
Het onderzoeksrapport wordt aan radio Micron meegedeeld bij aangetekende brief van 29
november 2005.
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De betrokken omroep wordt bij dezelfde aangetekende brief uitgenodigd om binnen twee
weken na ontvangst van het onderzoeksrapport zijn schriftelijke opmerkingen in te dienen.
Bij dezelfde brief van 29 november 2005 wordt de betrokken omroep tevens de
mogelijkheid geboden zijn opmerkingen mondeling te komen toelichten op een hoorzitting op 16
december 2005.
Radio Micron is door het Commissariaat in zijn verweer gehoord ter zitting van 16
december 2005. Namens en voor radio Micron verschijnen Dominique Opsomer en Hans Croisiau.

3.
Artikel 50, derde lid, van het omroepdecreet - bepaling die in het omroepdecreet werd
ingevoegd bij artikel 7, 2°, van het decreet van 15 juli 2005 en in werking is getreden op 19
september 2005 - stelt dat de lokale radio-omroepen die, na het verkrijgen van de erkenning,
wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte,
waardoor wordt afgeweken van de algemene programmering, of waardoor wordt toegetreden tot,
wordt overgestapt tussen of wordt uitgestapt uit een samenwerkingsverband met andere lokale
radio-omroepen, daarvan per aangetekend schrijven melding maken bij het Vlaams Commissariaat
voor de Media.
Artikel 50, vierde lid, van het omroepdecreet – met dezelfde bepaling als artikel 50, derde
lid, in het omroepdecreet ingevoegd en op dezelfde datum in werking getreden - bepaalt dat de
lokale radio-omroepen die aangemelde wijzigingen kunnen doorvoeren tien werkdagen na de
verzending van de melding.

4.
Na onderzoek van de stukken en het horen van de betrokken radio, stelt het Commissariaat
het volgende vast:
- overeenkomstig de beslissing van 18 maart 2005 had radio Micron drie maanden de tijd
om het contract met het samenwerkingsverband Topradio te verbreken en diende radio Micron zich
uiterlijk vanaf 15 juli 2005 opnieuw in regel te stellen met de door haar ingediende
erkenningsaanvraag;
- bij schrijven gedateerd 20 juli 2005, maar verstuurd op 18 juli 2005, meldt radio Micron de
toetreding tot het samenwerkingsverband Topradio, en dit met ingang vanaf de dag volgend op het
versturen van het betrokken schrijven;
- het Commissariaat deelt radio Micron schriftelijk mee dat het decreet waarop de radio zijn
toetreding tot het samenwerkingsverband steunt, nog niet in werking is getreden;
- radio Micron deelt bij schrijven gedateerd 17 september 2005, maar verstuurd op 26
september 2005, opnieuw zijn aansluiting tot het samenwerkingsverband Topradio mee. Gelet op de
datum van verzending van de brief, kon de aangemelde wijziging, op grond van artikel 50, vierde
lid, van het omroepdecreet, worden doorgevoerd tien werkdagen na de verzending van de melding,
dit is vanaf 7 oktober 2005;
- uit een luistercontrole op 29 september 2005 blijkt dat de uitzendingen van radio Micron in
samenwerking met het samenwerkingsverband Topradio verlopen;
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- tijdens de hoorzitting verklaren de vertegenwoordigers van radio Micron dat de radio
vanaf 15 juli 2005 als onafhankelijke radio heeft uitgezonden, zij het gedurende een tijd als nonstop radio om de overgang vlotter te laten verlopen. In juli werd de samenwerking met Topradio
reeds aangekondigd; deze aanmelding gebeurde nog eens in september. De vertegenwoordigers
erkennen wel dat de radio enkele dagen te vroeg in september begonnen is met het verzorgen van
uitzendingen in het kader van het samenwerkingverband.

5.
Uit de verklaringen van de vertegenwoordigers van radio Micron blijkt dat de radio vanaf 15
juli 2005 wel als onafhankelijke radio zou hebben uitgezonden maar enkel non-stop, hetgeen niet
overeenstemt met de erkenningsaanvraag.
Uit de brief die op 18 juli 2005 aan het Commissariaat is gestuurd, blijkt dat radio Micron de
intentie had om de dag erna al te beginnen met het verzorgen van uitzendingen in het kader van het
samenwerkingsverband.
Uit de brief die op 26 september 2005 naar het Commissariaat is verstuurd, blijkt dat de toetreding
tot het samenwerkingsverband wel rechtsgeldig is aangemeld. Doch uit de resultaten van de
luistercontrole door de administratie Media op 29 september 2005 blijkt dat niet tot 7 oktober 2005
is gewacht om programma’s van het samenwerkingsverband Topradio uit te zenden. De
vertegenwoordigers van radio Micron hebben dit op de hoorzitting ook erkend.

6.
Deze vaststellingen en beschouwingen leiden tot het besluit dat radio Micron zich na afloop
van de termijn van drie maanden niet correct in regel heeft gesteld met de door de radio ingediende
erkenningsaanvraag. Het Commissariaat is van oordeel dat in dit geval een schorsing van de
erkenning gedurende drie dagen past.

7.
Het Commissariaat heeft in zijn beslissing van 18 maart 2005 in hoofde van radio Micron
ook een inbreuk vastgesteld op artikel 176 van het omroepdecreet en heeft de zaak aangehouden,
wat betreft de uit te spreken sanctie, tot wanneer de zaak opnieuw zal worden behandeld ter
hoorzitting volgend op de gegeven aanmaning. Voor de inbreuk op artikel 176 van het
omroepdecreet wordt een bijkomende schorsing van de erkenning gedurende twee dagen opgelegd.

OM DEZE REDENEN,
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op de artikelen 19ter en 32 van het procedurebesluit en artikel 7 van het reglement van orde
van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
stelt vast dat VZW Radio Popcorn niet correct gevolg heeft gegeven aan de beslissing
2005/025 van 18 maart 2005 van het Commissariaat;
stelt in hoofde van VZW Radio Popcorn inbreuken vast op de artikelen 49, 50 en 176 van
het omroepdecreet;
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schorst, overeenkomstig artikel 172, §1, van het omroepdecreet, de erkenning van VZW
Radio Popcorn vanaf 16 tot en met 20 maart 2006.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 16 december 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht en J.
Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman
waarnemend griffier

J. Baert
voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1998 houdende
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende aanvullende
kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen, een bezwaarschrift worden
ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op middelen waarop
het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend;
6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon, wordt het
ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen”.

