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In de zaak van VZW Muziek in Geraardsbergen tegen VZW
Superstar, VZW Radio Spes en VZW Radio Gent

De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr E. BREWAEYS, voorzitter,
Dhr C. ADAMS, ondervoorzitter,
Dhr R. LANNOO,
Mevr P. VALCKE,
Mevr K. VAN DER PERRE, leden,
Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 25 oktober 2010,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 9 april 2010 aan de Vlaamse
Regulator voor de Media (hierna: de Regulator) legt VZW Muziek in
Geraardsbergen, met maatschappelijke zetel Nieuwstraat 56 te 9500
Geraardsbergen, klacht neer tegen VZW Superstar, met maatschappelijke
zetel Mandenmakersstraat 12 te 2880 Bornem, VZW Radio Spes, met
maatschappelijke zetel Basiliekvoorplein 1 te 1083 Brussel en VZW Radio
Gent, met maatschappelijke zetel Vosmeer 16 te 9200 Dendermonde,
wegens storingen.

2. Met een aangetekende brief van 1 oktober 2010 deelt de Vlaamse
Regulator voor de Media (hierna: de Regulator) aan de klager mee dat hij de
intentie heeft om de klacht van 9 april 2010 ongegrond te verklaren.
Die brief luidt:
“Uit de vaststellingen van het onderzoek door het BIPT van de
zendinstallatie van VZW Superstar blijkt dat deze conform is ingesteld aan
de zendvergunning doch ook dat de radio gebruik maakt van een ander
merk en type van zender dan vergund.
Hoewel het gebruik van dergelijke zender in plaats van de vergunde zender
geen impact heeft op het zendgedrag, zendt de radio dus strikt genomen
niet uit conform de toegekende zendvergunning.
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De bij de controle aanwezige verantwoordelijke meldt dat deze
zenderwijziging werd doorgegeven aan de Regulator. Ingevolge een
aanvraag van de radio in kwestie werd inderdaad op 12 juli 2010 een
zendvergunning afgeleverd met betrekking tot de wijziging van de zender.

Uit de vaststellingen van het onderzoek op 17 mei 2010 door het BIPT van
de zendinstallatie van VZW Radio Spes blijkt dat deze conform is ingesteld
aan de zendvergunning.
Uit een eigen berekening door het BIPT blijkt dat de radio in kwestie met
een uitgestraald vermogen van 47 Watt zou uitzenden (in plaats van de
vergunde 40 Watt). Het BIPT merkt daarbij op dat de antennes van Spes
zich pal achter het kruis bovenop het dak van de basiliek van Koekelberg
bevinden waardoor er sprake is van een verzwakking van het uitgestuurde
vermogen in de richting van Gent.
Deze vaststelling wordt bijgetreden door de onderzoekscel van de
Regulator ingevolge eigen vaststellingen van de plaatsing van deze
antennes.
Uit de vaststellingen van het onderzoek op 9 juni 2010 van de
zendinstallatie van VZW Radio Gent blijkt dat de zendinstallatie van VZW
Radio Gent geheel conform de voorwaarden van de zendvergunning is
ingesteld.
Het uitgestraald vermogen bedraagt 1031 Watt wat conform is aan de
maximale waarde van het effectief uitgestraald vermogen van de
vergunning.
Voor de conformiteit van de antennesamenstelling werd een bijkomend
onderzoek ingesteld en stelde het BIPT op 5 augustus 2010 vast dat de
richting van de antennes overeenstemt met de vergunning.
Om deze redenen heeft de Regulator de intentie om uw klacht van 9 april
2010 ongegrond te verklaren.”

Aan de klager wordt de mogelijkheid gegeven om binnen acht dagen na
ontvangst van deze intentiebrief eventuele opmerkingen aan de Regulator
mee te delen.

3. VZW Muziek in Geraardsbergen bezorgt geen schriftelijke opmerkingen
aan de Regulator.
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OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE
MEDIA

de klacht van VZW Muziek in Geraardsbergen ongegrond te verklaren.

Aldus uitgesproken te Brussel op 25 oktober 2010.

D. PEEREMAN
griffier

E. BREWAEYS
voorzitter

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.

