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In de zaak van VRM tegen VZW Omega Zuid, Niet-openbare
radio, Stadsradio Halle,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 20 juni 2011,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Op 28 april 2011 legt de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor
de Media (hierna : de VRM) een onderzoeksrapport voor aangaande het
uitzendgedrag van VZW Omega Zuid, Niet-openbare radio, Stadsradio
Halle (hierna : Stadsradio Halle).
2. Op 16 mei 2011 beslist de algemene kamer van de VRM om, op basis
van dat onderzoeksrapport, tegen Stadsradio Halle een procedure op
tegenspraak op te starten.
3. De beslissing om een procedure op tegenspraak op te starten wordt
samen met het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 23 mei 2011
aan Stadsradio Halle meegedeeld.
4. Op 3 juni 2011 ontvangt de VRM de schriftelijke opmerkingen van
Stadsradio Halle.
5. Op de hoorzitting van 20 juni 2011 wordt Stadsradio Halle
vertegenwoordigd door Chris Vanderroost, André Segers en Erwin
Vranckx.
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DE FEITEN
6. Uit de vaststellingen van het onderzoek op 9 maart 2011 door het BIPT
van de zendinstallatie van Stadsradio Halle blijkt het volgende :
-

de lokale radio-omroeporganisatie zendt uit met een
uitgangsvermogen van meer dan 50 Watt terwijl het vergund
maximaal toegelaten uitgangsvermogen van het zendtoestel 26
Watt bedraagt;

-

de antenneconfiguratie stemt niet overeen met de zendvergunning;

-

door een combinatie van beide voormelde factoren werd een
intermodulatieproduct gecreëerd op een frequentie van de
luchtvaartband.

Na het plaatsen van een caviteit en de aanpassing van het zendvermogen
werden geen storingen meer waargenomen.

TOEPASSELIJKE REGELS
7. Artikel 135 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep
en televisie (hierna : het Mediadecreet) luidt als volgt :
“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de
landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisatie. De verplaatsing
van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het
frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is
goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.
De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een
technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften
is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze
aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren”.
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A. Argumenten van de aangeklaagde omroeporganisatie.
8. Stadsradio Halle betwist de vaststellingen van het BIPT niet.
De radio-omroeporganisatie wijst op technische problemen die ze gekend
heeft met de zendinstallatie. Na een totale crash van de oude
zendinstallatie op 2 maart 2011 wordt beslist om de uitzendingen te
hervatten volgens de aangevraagde wijziging van zendvergunning,
ingediend bij de VRM op 9 februari 2011. Deze uitzonderlijke situatie wordt
telefonisch gemeld bij de VRM. Op 7 maart 2011 worden de oude
zendinstallatie ontmanteld, de nieuwe zendantennes geïnstalleerd en de
uitzendingen hervat.
Op 9 maart 2011 vindt de controle door het BIPT plaats.
Stadsradio Halle houdt voor dat de problemen te maken hadden met een
verouderde zendinstallatie die niet tijdig vervangen werd. De
omroeporganisatie beschouwt dit als overmacht. Zij geeft toe te hebben
gehandeld zonder goedkeuring van het technisch dossier door de VRM,
maar wel in alle transparantie met de VRM.
Stadsradio Halle benadrukt de afwezigheid van kwade trouw. Het is nooit
de bedoeling geweest om een loopje te nemen met de regelgeving noch
met de VRM en het BIPT.

B. Beoordeling.
9. Uit de vaststellingen van het BIPT op 9 maart 2011 blijkt dat het
zendvermogen en de antenneconfiguratie van Stadsradio Halle niet
conform de zendvergunning waren waardoor Stadsradio Halle gedurende
een tijd niet volgens de bepalingen van de zendvergunning heeft
uitgezonden. De radio-omroeporganisatie betwist deze vaststellingen als
dusdanig niet doch beroept zich op overmacht.
Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de
mens om die hij niet kon voorzien of vermijden. Te dezen stelt Stadsradio
Halle zelf dat ”de zender en de antennes meer dan 25 jaar oud en dus
dringend aan vervanging toe (waren)” en dat “de kabel en de connectoren
sporen
van
erosie/corrosie”
vertoonden.
Vermits
de
radioomroeporganisatie gebruik maakte van een oude en versleten installatie,
vormt de panne van die installatie geen onvoorzienbare of onvermijdbare
gebeurtenis en kan zij zich niet op overmacht beroepen. Zij had eventuele
problemen kunnen voorzien en voorkomen.
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Er wordt dan ook een inbreuk vastgesteld wegens het niet gebruiken van
een zendinstallatie conform de wettelijke en decretale voorschriften.
De orde binnen het radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt door het
frequentieplan van de Vlaamse Regering, en het zendcomfort van andere
erkende radio-omroepen worden verstoord of zelfs teniet gedaan indien
een radio zich niet houdt aan zijn maximaal vergund zendvermogen.
10. Bij het bepalen van de strafmaat wordt rekening gehouden met de
ruime verzachtende omstandigheden die de radio-omroeporganisatie in
haar verweer aanvoert en met het feit dat er zich de laatste jaren geen
problemen met deze radio-omroeporganisatie hebben gesteld. Daarom is
een waarschuwing een gepaste sanctie in deze zaak.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
In hoofde van VZW Omega Zuid, Niet-openbare radio, Stadsradio Halle,
een inbreuk vast te stellen op artikel 135 van het Mediadecreet;
Overeenkomstig artikel 228, 1°, van het Mediadecreet VZW Omega Zuid,
Niet-openbare radio, Stadsradio Halle te waarschuwen.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 20 juni 2011.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
ondervoorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de
Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen
zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

