Vlaamse Gemeenschap
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer: 336
Beslissing nr. : 2004/004

van
3 februari 2004

BESLISSING
___________

In zake:

v.z.w. Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel (Radio Z.R.O. Mietje Stroel) uit
Zelzate - verzoek tot heroverweging van beslissing nr. 2003/046 van 24 juni
2003 (dossiernr.2003/0178).
___________

1.
Met een ter post aangetekend schrijven van 20 augustus 2003, verstuurd op 21 augustus 2003,
vraagt de v.z.w. Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel (radio Z.R.O. Mietje Stroel) uit Zelzate, met
toepassing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 (hierna
“Procedurebesluit”) de heroverweging van de beslissing nr. 2003/046 van het Commissariaat van
24 juni 2003.
Met een ter post aangetekend schrijven van 21 oktober 2003 nodigt het Commissariaat de betrokken
radio uit op de hoorzitting van 4 november 2003.
Op de hoorzitting van 4 november 2003 verschijnt de betrokken radio, vertegenwoordigd door Paul
Goyvaerts, voorzitter, en Jean-Marie Hamerlinck, penningmeester.
2.
Met toepassing van artikel 9, § 3, van het Procedurebesluit dient het Commissariaat zich uit te
spreken binnen één maand vanaf de dag waarop het het bezwaarschrift ontvangt.
Daargelaten de algemene verplichting om uitspraak te doen binnen een redelijke termijn, betreft het
een loutere termijn van orde, zodat het Commissariaat ook bij overschrijding ervan zijn
bevoegdheid om uitspraak te doen behoudt.
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3.
Naar luid van artikel 9, § 2, 4°, van het Procedurebesluit moet het verzoek tot heroverweging
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.

4.1. De betrokken radio is op de hoorzitting van 24 juni 2003, voorafgaand aan de thans
aangevochten beslissing van dezelfde datum, niet verschenen.
De betrokken radio betwist niet dat hij heeft uitgezonden van op een niet-vergunde zendplaats met
niet-vergunde zendapparatuur en via een niet-vergunde straalverbinding.
Hij voert wel aan dat hij de adreswijziging pas op 11 juni 2003 officieel heeft doorgegeven en
daardoor de oproeping van 28 mei 2003 voor de hoorzitting van 24 juni 2003 niet heeft ontvangen.
Voor de nieuwe zendlocatie heeft hij post factum een aanvraag ingediend en de straalverbinding
vormde slechts een voorlopige oplossing. Dit is volgens de betrokken radio te wijten aan een
blikseminslag in september 2002 en een storm in oktober 2002, waarbij telkens de zendinstallatie
werd vernield. De beslissing om voorlopig via een straalverbinding uit te zenden was slechts een
noodoplossing, waarbij niettemin met in Nederland gehomologeerde apparatuur werd gewerkt,
zonder de bedoeling iemand te storen en zonder dat de betrokken radio zelf enige klacht of teken
van storing ontving. Men had het aanbod gekregen om van op het hoogste gebouw in de omgeving
uit te zenden en men heeft te goeder trouw doch enigszins naïef een straalverbinding aangelegd van
uit de studio.
4.2. Het Commissariaat had bij het nemen van de beslissing van 24 juni 2003 geen kennis van
voormelde elementen die de betrokken radio thans aanvoert en kon die elementen dan ook niet in
zijn beoordeling betrekken. Uit die elementen blijkt de goede trouw van de betrokken radio. In die
omstandigheden in het Commissariaat van oordeel dat een waarschuwing kan volstaan als sanctie.

OM DEZE REDENEN,

het Vlaams Commissariaat voor de Media

Gelet op artikel 32 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
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
-

verklaart het verzoekschrift tot heroverweging van 20 augustus 2003 ontvankelijk en
deels gegrond;

-

hervormt de bestreden beslissing nr. 2003/046 van het Commissariaat van 24 juni 2003 in
die zin dat de veroordeling tot een administratieve geldboete van 1.250 euro wordt
ingetrokken en dat enkel een waarschuwing wordt gegeven aan v.z.w. Zelzaatse Radio
Omroep Mietje Stroel.
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Aldus te Brussel met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op
3 februari 2004
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.

Dirk Peereman
waarnemend griffier

Carlo Adams
dienstdoend voorzitter

