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In de zaak van VZW RADIO PALOMA tegen VZW KIOSK en
VZW VWB-NOORD,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr E. BREWAEYS, voorzitter,
Dhr C. ADAMS, ondervoorzitter,
Mevr P. VALCKE,
Dhr P. VANDEBORNE,
Mevr K. VAN DER PERRE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 29 augustus 2008,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 18 februari 2008 aan de Vlaamse
Regulator voor de Media legt VZW Radio Paloma, met maatschappelijke
zetel Lange Wijkstraat 37 te 2381 Weelde, klacht neer tegen VZW KIOSK,
met maatschappelijke zetel Tielendorp 11, bus 2 te 2460 Kasterlee, en tegen
VZW VWB-Noord, met maatschappelijke zetel Melkerijstraat 4, bus 15 te
2910 Essen, wegens storingen.

2. Met een aangetekende brief van 15 juli 2008 deelt de Vlaamse Regulator
voor de Media aan de klager mee dat hij de intentie heeft om de klacht van 18
februari 2008 geen gevolg te geven.
Die brief luidt:
“De onderzoekscel van de Regulator heeft een luisteronderzoek uitgevoerd
in het gedeelte van het verzorgingsgebied van uw lokale radio-omroep op
het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap en heeft daarbij vastgesteld
dat de radio binnen zijn comfortzone overal geheel storingsvrij te
ontvangen is.
Daarenboven blijkt ook dat het reëel zendbereik van uw lokale radioomroep dubbel zover reikt als theoretisch gegarandeerd.
De Regulator heeft bijgevolg vastgesteld dat uw lokale radio-omroep
binnen de eigen comfortzone geen storingen ondervindt vanwege de als
storend aangeduide radio’s, en dat de uitzendingen storingsvrij te
beluisteren zijn tot ver buiten de theoretisch bepaalde comfortzone.
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De Regulator heeft bijgevolg de intentie om aan uw klacht van 18 februari
2008 geen gevolg te geven.”
Aan de klager wordt de mogelijkheid gegeven om binnen twee weken na
ontvangst van deze intentiebrief eventuele opmerkingen aan de Regulator
mee te delen.

3. VZW Radio Paloma bezorgt geen schriftelijke opmerkingen aan de
Regulator.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR
DE MEDIA
aan de klacht van VZW Radio Paloma tegen VZW KIOSK en VZW VWBNoord geen gevolg te geven.

Aldus uitgesproken te Brussel op 29 augustus 2008.

D. PEEREMAN
griffier

E. BREWAEYS
voorzitter
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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.

