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In de zaak van VRM tegen VZW Radio Airway,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Mevr
Dhr
Mevr

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

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 28 september 2009,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Ingevolge klachten van omwonenden bij het BIPT werd het
uitzendgedrag van de lokale radio-omroeporganisatie VZW Radio Airway
(hierna : radio Gent), met maatschappelijke zetel Assesteenweg 65 te 1740
Ternat, onderzocht.
Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van een controle van de
betrokken radio-omroeporganisatie door het BIPT.
2. Op 9 juni 2009 legt de onderzoekscel van de Regulator aan de
algemene kamer van de Regulator een onderzoeksrapport voor aangaande
het uitzendgedrag van radio Gent.
3. Op 13 juli 2009 beslist de algemene kamer van de Regulator om, op
basis van het onderzoeksrapport, tegen radio Gent een procedure op
tegenspraak op te starten.
4. De beslissing om een procedure op tegenspraak op te starten wordt
samen met het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 16 juli 2009
aan radio Gent meegedeeld.
5. Radio Gent bezorgt de schriftelijke opmerkingen aan de Regulator bij
brief van 9 september 2009.
De radio maakt geen gebruik van de mogelijkheid om zijn schriftelijke
opmerkingen mondeling te komen toelichten op een hoorzitting.
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DE FEITEN
6. Het BIPT stelt tijdens een controle van radio Gent op 28 april 2009 vast
dat de radio-omroeporganisatie niet uitzendt met het specifieke
stralingsdiagram zoals vergund maar wel omnidirectioneel.
Volgens het BIPT is niet het uitzenden met een omnidirectioneel
stralingsdiagram verantwoordelijk voor de storingen maar wel het hoge
toegekende vermogen. Het BIPT suggereert verschillende oplossingen
waaronder het verplaatsen van de hoogvermogenzender buiten de
bebouwde kom.

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”.

A. Argumenten van de aangeklaagde omroeporganisatie.
8. Radio Gent treedt de suggestie van het BIPT bij dat op de huidige locatie
geen bevredigende oplossing gevonden kan worden tenzij de zender
verplaatst wordt. De omroeporganisatie is bereid om een verplaatsing van
zijn zendinstallatie aan te vragen.

B. Beoordeling.
9. Uit de controle van het BIPT blijkt dat radio Gent niet volgens zijn
zendvergunning uitzendt waardoor de radio-omroeporganisatie een inbreuk
begaat op artikel 135 van het Mediadecreet.
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Het gegeven dat radio Gent op 22 september 2009 een verhuisaanvraag
heeft ingediend, doet geen afbreuk aan die vaststelling.
Bij de beoordeling van de strafmaat houdt de Regulator evenwel rekening
met het gegeven dat het stralingspatroon volgens het BIPT niet de oorzaak
van de storingsklachten is evenals met het gunstig verleden van de radioomroeporganisatie en met de ingediende verhuisaanvraag. Zolang deze
verhuisaanvraag echter niet is goedgekeurd, dient radio Gent zich
onverwijld te conformeren aan zijn huidige zendvergunning wat het
stralingsdiagram betreft.
Gelet op die omstandigheden is een waarschuwing een gepaste sanctie.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
In hoofde van VZW Radio Airway een inbreuk vast te stellen op artikel 135
van het Mediadecreet;
Overeenkomstig artikel 228, 1°, van het Mediadecreet VZW Radio Airway
te waarschuwen en aan te manen zich onverwijld aan de bepalingen van
zijn zendvergunning te conformeren.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 28 september 2009.

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.

