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1.
Met een ter post aangetekende brief van 11 juni 1999, ontvangen ter
griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) op 14 juni 1999, legt
de v.z.w. Muziek in Geraardsbergen, met maatschappelijke zetel Hoge Buizemont
32A, te 9500 Geraardsbergen, roepnaam radio M.I.G., klacht neer tegen de v.z.w.
Radio Delta, met maatschappelijke zetel Paepmunte 19, te 9571 Lierde, roepnaam
radio Data.
2.
Met brieven van 21 en 22 juni 1999 is de klacht van radio M.I.G.
meegedeeld aan radio Data.
De betrokkenen zijn op 21 juni 1999 opgeroepen om voor het VCM te verschijnen
om er te worden gehoord.
Op 29 juni 1999 ontvangt de griffie van het VCM de schriftelijke
opmerkingen van Mr. A. Van den Berghe, raadsman van radio Data.
Beide partijen zijn door het VCM in hun betoog en verweer gehoord ter
zitting van 9 juli 1999.
Namens en voor radio M.I.G. verschijnen N. D’Herder, voorzitter, en J.
Bauwens, ondervoorzitter.
Namens en voor radio Data verschijnt St. Standaert, raadsman van radio
Data.
3.
Radio M.I.G. stelt in zijn klacht dat radio Data zich identificeert met de
benaming “Topradio Data Geraardsbergen” en hiermee de indruk wekt dat er
uitgezonden wordt vanuit Geraardsbergen.
4.
Artikel 32, 11° van de gecoördineerde mediadecreten, gewijzigd bij
decreet van 7 juli 1998 luidt als volgt : “de programma’s moeten voorafgegaan
worden door een eigen herkenningsmelodie met vermelding van de roepnaam, die
het mogelijk maakt de radio te identificeren en te lokaliseren en de gebruikte
frequentie te kennen.

Met roepnaam wordt bedoeld de door de rechtspersoon gekozen originele
benaming.
De herkenningsmelodie en de roepnaam moeten tijdens de dagprogrammatie
minstens eenmaal per uur uitgezonden worden.
De identificatiegegevens van de particuliere radio zoals de herkenningsmelodie,
de roepnaam en het grafisch logo, en alle andere extra identificatiegegevens
kunnen slechts verwijzen naar een andere particuliere radio, indien het gaat om
programma’s gerealiseerd in een samenwerkingsverband. In dat laatste geval
mogen de particuliere radio’s die deelnemen in het samenwerkingsverband de
identificatiegegevens van het samenwerkingsverband gebruiken als aanvullend
identificatiegegeven. (…)”
5.
Uit het onderzoeksrapport van de afdeling Media-innovatie en
Mediavergunningen van 25 juni 1999 blijkt het dat tijdens een luistercontrole op
23 juni 1999 geen enkele keer kon worden vastgesteld dat radio Data de benaming
of identificatiegegevens “Topradio Data Geraardsbergen” heeft vernoemd of
uitgezonden. De administratie heeft op 24 juni 1999 vastgesteld dat op de website
van Topradio en de teletekst van Kanaal 2 “Topradio Geraardsbergen - 106.9 FM”
wordt vermeld.
6.
Het VCM is bevoegd om uitspraak te doen over de conformiteit van
uitzendingen van een particuliere radio met de decretale voorschriften, en meer
bepaald om erover te waken dat de identificatiegegevens in overeenstemming
hiermee worden gebruikt. Artikel 32, 11° van de gecoördineerde mediadecreten
laat het VCM toe op te treden tegen verwijzing door een particuliere radio naar
een andere particuliere radio wanneer deze verwijzing geschiedt onder andere
modaliteiten dan deze die door de decreten zijn toegelaten, meer bepaald in het
kader van regulering van een samenwerkingsverband. Terzake ligt dergelijke
verwijzing niet voor, doch wel een plaatsverwijzing in grafische vorm naar het,
overigens toegelaten, zendgebied Geraardsbergen, evenwel op een wijze die
door de klager als oneerlijke mededinging wordt gepercipieerd. Het VCM is
decretaal niet bevoegd om zich over de betwisting, op deze rechtsgrond, uit te
spreken.
OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 8 van het Reglement van
orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
Beslist dat de klacht van radio M.I.G. tegen radio Data moet worden afgewezen.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 9 juli 1999
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, M. Flamée en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn,
griffier.
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