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1. Op 30 december 1999 heeft de Nederlandse Rijksdienst voor Radiocommunicatie
bij het BIPT een klacht ingediend wegens storingen die zouden zijn veroorzaakt door
Radio Arta.
Op 4 mei 2000 legt de administratie Media het onderzoeksrapport aangaande de
controle door het BIPT van Radio Arta voor.
Op zijn vergadering van 23 juni 2000 stelt het Commissariaat vast dat Radio Arta op
geen enkele wijze heeft meegewerkt aan de controle door het BIPT en beslist om tegen
Radio Arta een ambtshalve onderzoek op te starten.
2. Met een ter post aangetekende brief van 26 juni 2000 wordt aan Radio Arta
meegedeeld dat het Commissariaat een procedure inzake ambtshalve onderzoek
opstart en wordt het onderzoeksrapport bezorgd.
Op vraag van radio Arta verleent de griffie van het Commissariaat bij brief van 14 juli
2000 verlenging van de termijn om schriftelijke opmerkingen in te dienen tot 18
augustus 2000.
Met brieven van 3 juli 2000, 16 augustus 2000 en 26 september 2000 heeft Radio Arta
zijn schriftelijke opmerkingen aan het Commissariaat bezorgd.
Met een brief van 18 augustus 2000 heeft de raadsman van Radio Arta zijn
schriftelijke opmerkingen aan het Commissariaat bezorgd.
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Met een ter post aangetekende brief van 8 september 2000 wordt Radio Arta
opgeroepen om op 29 september 2000 voor het Commissariaat te verschijnen en er te
worden gehoord.
Namens en voor de v.z.w. Radio Merlijn verschijnen G.J. Smit, penningmeester,
bijgestaan door E. Brewaeys, advocaat, en worden in hun betoog gehoord ter zitting
van 29 september 2000.
3. De aangeklaagde feiten kunnen als volgt worden omschreven : Radio Arta heeft op
geen enkele manier meegewerkt aan de controle door het BIPT.
Artikel 32, 15°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, stelt dat de particuliere radio's dienen te aanvaarden
dat de aangestelde ambtenaren de werking ter plaatse onderzoeken.
Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 betreffende de
toekenning van zendvergunningen aan erkende lokale radio's stipuleert ondermeer dat
de vergunning zich bestendig moet bevinden op de opstellingsplaats van de
zendinstallatie van de lokale radio. Zij moet worden getoond op elk verzoek van de
bevoegde controleoverheden.
Artikel 10, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de
klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 97,5 MHz-108 MHz bepaalt dat
de titularis van een vergunning te allen tijde toegang tot zijn station moet verlenen aan
de personeelsleden van de Regie, gemachtigd tot controle, en hun taak
vergemakkelijken met alle middelen waarover hij beschikt.
4. Gelet op de verlenging van de termijn tot 18 augustus 2000 om schriftelijke
opmerkingen in te dienen en gelet op artikel 29 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 om te
worden erkend als landelijke radio-omroep, dienen de schriftelijke opmerkingen door
Radio Arta meegedeeld bij brieven van 26 september 2000 en 28 maart 2002 te
worden geweerd.
5.1. Radio Arta heeft vragen bij de wettigheid van het optreden van het BIPT, dat
gesteund is op het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradioomroep in frequentiemodulatie in de band 97,5 MHz-108 MHz.
Dit koninklijk besluit zou onwettig tot stand zijn gekomen. Radio Arta verwijst
hiervoor naar een uitspraak van het Hof van Beroep te Gent van 2 juni 1999.
Het Commissariaat stelt vast dat, behoudens de opheffing van bijlage 3 van dat
koninklijk besluit en de vervanging ervan door bijlage F van het ministerieel besluit
van 19 oktober 1999, het koninklijk besluit nog steeds gelding heeft. Bovendien
bevestigt de Raad van State de wettigheid van dit koninklijk besluit in twee arresten
van 5 oktober 1999.
Deze arresten gelden, in tegenstelling tot het arrest van het Hof van Beroep te Gent
van 2 juni 1999, niet enkel tussen de partijen maar wel erga omnes.
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Het Commissariaat ziet dan ook in casu geen enkel argument om te twijfelen aan de
wettigheid van het bovengenoemd koninklijk besluit van 10 januari 1992 en aan de
wettigheid van het optreden van het BIPT.
5.2. Radio Arta voert aan dat te dezen geen sprake kan zijn van een ambtshalve
onderzoek vermits het beginpunt een klacht is van de Nederlandse Rijksdienst voor
Radiocommunicatie.
Overeenkomstig artikel 116 quater, §2, van de decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, doet het Commissariaat uitspraak
hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de Vlaamse regering, hetzij na klacht. De
klacht van de Nederlandse Rijksdienst ontneemt dan ook niet aan het Commissariaat
de bevoegdheid om ambtshalve een onderzoek door te voeren.
5.3. Radio Arta voert nog aan dat geen enkele decretale of reglementaire bepaling
voorschrijft dat er te allen tijde iemand op de zetel van de radio aanwezig of
bereikbaar zou moeten zijn voor de controlediensten.
Op dat middel wordt geantwoord onder punt 7.
6. Op 7 februari 2002 legt de administratie Media een onderzoeksrapport betreffende
bijkomende controles aan het Commissariaat voor.
Met een ter post aangetekende brief van 7 maart 2002 wordt aan radio Arta het
onderzoeksrapport bezorgd en wordt de radio opgeroepen om op 22 maart 2002 voor
het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Ondanks regelmatige oproeping is de radio niet verschenen op zitting van 22 maart
2002 en heeft hij geen schriftelijke opmerkingen ingediend.
7. De omroepactiviteit van een lokale radio is aan een erkenning onderworpen. Die
erkenning kan enkel worden afgeleverd en in stand gehouden wanneer een particuliere
radio aan de in de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten en uitvoeringsbesluiten
gestelde erkenningsvoorwaarden voldoet en blijft voldoen, te dezen en met name wat
het toezicht op de gebruikte infrastructuur betreft.
Uit de onderzoeksrapporten van de administratie Media van 4 mei 2000 en 7 februari
2002 blijkt dat aan het BIPT geen toegang werd verschaft tijdens de ter plaatse
uitgevoerde controleopdrachten, te weten op 25 februari 2000 - 13 maart 2000 - 28
mei 2001 - 16 januari 2002.
Het Commissariaat kan niet eraan voorbij dat radio Arta aldus tot vier maal toe in
gebreke is gebleven om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de in
punt 3 van deze beslissing genoemde artikelen. De herhaalde niet-naleving van die
artikelen vormt een zware inbreuk.
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OM DIE 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 de aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke
radio-omroep en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat
voor de Media,
beslist de erkenning en de zendvergunning van v.z.w. Radio Merlijn te Zandvliet in te
trekken met ingang van de dag waarop deze beslissing aan de betrokkene wordt
meegedeeld.
Deze beslissing wordt aan de minister bevoegd voor telecommunicatie meegedeeld.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 12 april 2002 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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