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VZW WEEKEND EN VZW RADIO ECHO

In de zaak van VZW Vrije Private Omroepvereniging Land Van
Waas tegen VZW Eén Twee, VZW Weekend en VZW Radio Echo,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

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

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 22 maart 2010,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 19 augustus 2009 dient de lokale radioomroeporganisatie VZW Vrije Private Omroepvereniging Land Van Waas
(hierna: radio Land Van Waas), met maatschappelijke zetel Lange
Rekstraat 38 te 9100 Sint-Niklaas, een klacht in tegen VZW Eén Twee
(hierna: radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen) met maatschappelijke zetel
Rigessel 4 te 3110 Rotselaar, VZW Weekend (hierna: radio Beiaard) met
maatschappelijke zetel Mechelsesteenweg 62 te 9200 Dendermonde en
VZW Radio Echo (hierna: radio Echo) met maatschappelijke zetel
Melkerijstraat 4, bus 14 te 2910 Essen, wegens storingen.
2. Met een aangetekende brief van 26 februari 2010 bezorgt de Regulator
een afschrift van de klacht en het onderzoeksrapport van 17 februari 2010
van de onderzoekscel van de Regulator aan de lokale radioomroeporganisaties radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen, radio Beiaard en
radio Echo.
Uit de vaststellingen van het BIPT en het onderzoeksrapport blijkt het
volgende:
-

Radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen:
-

het uitgangsvermogen aan de zender was ingesteld op 210 Watt
in plaats van op 23 Watt zoals vergund;
er wordt gebruik gemaakt van een andere zender dan vergund;
het effectief uitgestraald vermogen bedraagt 694 Watt in plaats
van de vergunde 76 Watt;
radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen weigert medewerking aan het
onderzoek.
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-

Radio Beiaard:
-

-

de zendinstallatie is conform
zendvergunning ingesteld.

de

voorwaarden

van

de

Radio Echo:
-

-

het BIPT heeft problemen om een grondige controle uit te
voeren, aangezien de verantwoordelijke van radio Echo tot
driemaal toe niet ter plaatse kan zijn. Uiteindelijk verkrijgt het
BIPT per fax toestemming om een grondige controle uit te
voeren;
de uitzendingen worden conform de vergunning bevonden.

3. Per e-mail van 6 maart 2010 bevestigt radio Beiaard kennis te hebben
genomen van de klacht en het onderzoeksrapport dat stelt dat radio
Beiaard conform de voorwaarden van de zendvergunning uitzendt.
Met een brief van 11 maart 2010, ontvangen door de Regulator op 12
maart 2010, reageert radio Echo op de voornoemde klacht.
Radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen dient schriftelijke opmerkingen in met
een brief van 11 maart 2010, ontvangen door de Regulator op 15 maart
2010.
4. De klager en de drie aangeklaagde omroeporganisaties worden
uitgenodigd voor de hoorzitting van 22 maart 2010.
5. Op de hoorzitting van 22 maart 2010 zijn aanwezig radio Echo,
vertegenwoordigd door de heer Hans Van Gageldonk, en radio RGR 106.5
Zuid-Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Marc Holemans.

TOEPASSELIJKE REGELS
6. Artikel 135, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie (hierna: het Mediadecreet) luidt als volgt:
“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 radio-omroeporganisaties
7.1. Radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen
De radio-omroeporganisatie betwist de vaststellingen van het BIPT niet,
maar beweert zelf gestoord te worden door andere radioomroeporganisaties, waardoor zij als het ware verplicht wordt om met een
hoger vermogen uit te zenden. Radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen verwijst
hierbij ook naar de slechte inplanting van het Vlaamse frequentieplan, dat
in de praktijk aanleiding geeft tot ‘niet-leefbare’ comfortzones voor de lokale
radio-omroeporganisaties.
Daarenboven
vraagt
de
radioomroeporganisatie aan de Regulator om rekening te houden met de
slechte economische tijden en het feit dat het netwerk, waarvan radio RGR
106.5 Zuid-Antwerpen deel uitmaakt, een marktaandeel van slechts 0,03%
heeft.
De radio-omroeporganisatie is het echter niet eens met de stelling van het
BIPT dat zij geen medewerking heeft verleend aan het onderzoek. De heer
Marc Holemans beweert dat het BIPT niet bereid was te wachten tot hij ter
plaatse was.
7.2. Radio Echo
De radio-omroeporganisatie verklaart geen intentie te hebben gehad om
het onderzoek van het BIPT te belemmeren. Toen hij een eerste keer werd
gebeld door het BIPT op 18 november 2009 met de vraag om controles uit
te voeren, was de heer Hans Van Gageldonk verhinderd door familiale
omstandigheden. Hij zorgde er echter wel voor dat het BIPT toegang
verkreeg tot de zender en ging er van uit dat alle nodige vaststellingen
waren gedaan.
Het BIPT contacteerde de heer Van Gageldonk echter nog tweemaal met
de boodschap dat hijzelf aanwezig diende te zijn bij een bijkomende
controle door het BIPT. Doordat hij wegens familiale omstandigheden niet
aanwezig kon zijn, verleende hij dan ook zijn toestemming per fax aan het
BIPT om controles uit te voeren en kan hem geen belemmering van het
onderzoek worden verweten.

B. Beoordeling
8.1. Radio Beiaard
Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat de zendinstallatie van radio
Beiaard conform de voorwaarden van de vergunning is ingesteld. De radioomroeporganisatie heeft daarenboven het onderzoek ter plaatse door het
BIPT aanvaard. Hieruit volgt dat radio Beiaard geen inbreuk heeft begaan
op artikel 135, tweede lid, van het Mediadecreet.
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8.2. Radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen
Uit de hoger vermelde vaststellingen van het BIPT blijkt dat de radioomroeporganisatie een inbreuk op artikel 135, tweede lid, van het
Mediadecreet heeft begaan door uitzendingen te verzorgen niet conform de
vergunde voorwaarden en door medewerking te weigeren aan de controle
door het BIPT.
De inbreuk, die bestaat uit het niet conform de zendvergunning uitzenden,
kan een storende invloed hebben op de uitzendingen door andere radioomroeporganisaties.
Het welbewust of door nalatigheid overschrijden van het vergunde
zendvermogen wordt nochtans steeds als een zeer ernstige inbreuk
beschouwd. De orde binnen het radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt
door het frequentieplan van de Vlaamse Regering, en het zendcomfort van
andere erkende radio-omroeporganisaties worden immers verstoord of
zelfs teniet gedaan indien een radio-omroeporganisatie zich niet houdt aan
zijn maximaal vergund zendvermogen.
De bewering van de radio-omroeporganisatie dat er wel toegang zou zijn
verleend wordt niet gestaafd. Zij is dan ook niet van die aard dat zij de
vaststelling kan ontkrachten in het rapport van het BIPT dat de
verantwoordelijke van radio RGR 106.5 Zuid-Antwerpen niet toeliet dat het
BIPT het zendvermogen aan de zender mat.
Bij het bepalen van de strafmaat wordt rekening gehouden met de mate
waarin het vermogen werd overschreden. Er kon een substantiële
overschrijding van het vermogen worden vastgesteld (210 Watt i.p.v. 23
Watt).
Gelet op het bovenstaande, vormt een administratieve geldboete van
€1.500 een gepaste sanctie.
8.3. Radio Echo
Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat de zendinstallatie van radio
Echo conform de voorwaarden van de vergunning is ingesteld.
De vaststellingen ter plaatse werden echter bemoeilijkt doordat radio Echo
niet in de aanwezigheid van een aangestelde voorzag om de toegang tot
de zendinstallatie voor het BIPT mogelijk te maken. Ook al was er geen
kwaad opzet, dit heeft een grote vertraging en aldus een belemmering van
het onderzoek veroorzaakt.
Uit het bovenstaande volgt dat radio Echo een inbreuk heeft begaan op
artikel 135, tweede lid, van het Mediadecreet.
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Gelet op de omstandigheden van de zaak is een waarschuwing een
gepaste sanctie.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
1. in hoofde van VZW Weekend geen inbreuk vast te stellen;
2. in hoofde van VZW Eén Twee een inbreuk vast te stellen op artikel
135, tweede lid, van het Mediadecreet;
overeenkomstig artikel 228, eerste lid, 4°, van het Mediadecreet
VZW Eén Twee een administratieve geldboete van € 1.500 op te
leggen.
3. in hoofde van VZW Radio Echo een inbreuk vast te stellen op
artikel 135, tweede lid, van het Mediadecreet;
overeenkomstig artikel 228, eerste lid, 1°, van het Mediadecreet
VZW Radio Echo te waarschuwen.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 22 maart 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.

