VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
ALGEMENE KAMER

ZAAK VRM t. VZW RADIOMAKERS
(dossier nr. 2005/0349)

BESLISSING
nr. 2006/044
30 juni 2006
.

VRM t. VZW RADIOMAKERS

1

In de zaak van VRM tegen VZW Radiomakers,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 30 juni 2006,
Neemt op deze datum volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Op 10 februari 2006 treedt het decreet van 16 december 2005 houdende de
oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd: het Mediadecreet)
in werking.
Artikel 17 van het Mediadecreet bepaalt dat de Regulator alle rechten en
plichten van onder meer het Vlaams Commissariaat voor de Media
overneemt.
2. Uit het onderzoeksrapport van de onderzoekscel blijkt dat het BIPT
tijdens een controle op 10 maart 2006 van de zendinstallatie van radio Pop
FM vaststelt, dat het uitgangsvermogen van de zender 53 Watt in plaats van
de vergunde 48 Watt bedraagt. Er wordt tevens vastgesteld dat het zenderen kabeltype afwijken van de voorwaarden van de vergunning.
3. De Regulator beslist op 9 juni 2006 om, op basis van dat
onderzoeksrapport, tegen radio Pop FM, eigendom van de VZW
Radiomakers, met maatschappelijke zetel Kesseldallaan 80/0201, te 3010
Leuven, een ambtshalve onderzoek in te stellen.
4. De beslissing om over te gaan tot een ambtshalve onderzoek wordt samen
met het onderzoeksrapport en de onderzoekresultaten van het BIPT bij
aangetekende brief van 14 juni 2006 aan radio Pop FM meegedeeld.
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5. Bij dezelfde aangetekende brief wordt radio Pop FM uitgenodigd om
binnen twee weken na ontvangst van de onderzoekresultaten zijn schriftelijke
opmerkingen in te dienen.
Tegelijk wordt aan de betrokken omroep de mogelijkheid geboden zijn
opmerkingen mondeling te komen toelichten op een hoorzitting van 30 juni
2006.
6. Bij dezelfde aangetekende brief wordt radio Pop FM er op gewezen dat de
Vlaamse Regulator voor de Media alle rechten en plichten van het oude
Vlaams Commissariaat voor de Media overneemt en dat in afwachting van
een nieuw uitvoeringsbesluit en een nieuw reglement van orde in een
overgangsfase zoveel mogelijk verder toepassing wordt gemaakt van de
bestaande regelingen.
7. Radio Pop FM bezorgt zijn schriftelijke opmerkingen aan de Regulator op
26 juni 2006 en is door de Regulator in zijn verweer gehoord ter zitting van
30 juni 2006.
Namens en voor VZW Radiomakers (radio Pop FM) verschijnen de heren
Sven Bollue en Philippe Persoons.

DE FEITEN

8. Het BIPT stelt bij een controle van radio Pop FM op 10 maart 2006 vast,
dat het uitgangsvermogen van de zender ingesteld is op 53 Watt in plaats van
de vergunde 48 Watt.
Er wordt tevens vastgesteld dat het zender- en kabeltype afwijken van de
voorwaarden van de vergunning. Het zendertype is IMPALA FF 50 in de
plaats van PASCAL 51, zoals vermeld in de vergunning. Het kabeltype is
RG 213 in de plaats van AIRCOM-RG123, zoals vermeld in de vergunning.
Uit de bevindingen van de administratie Media blijkt dat de verhoging van
het uitgangsvermogen geen noemenswaardige invloed heeft gehad op de
ontvangstkwaliteit van de uitzendingen van radio Pop FM en dat de
ontvangstkwaliteit van de uitzendingen door andere omroepen hierdoor
evenmin is aangetast.
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HET RECHT
9. Artikel 37, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt dat de particuliere
radio-omroepen een technische uitrusting gebruiken die conform de
wettelijke en decretale voorschriften is, en zich houden aan de bepalingen van
de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse
door de aangestelde ambtenaren.

A. Argumenten van de aangeklaagde omroep.
10. Radio Pop FM voert aan dat de verhoging van het uitgangsvermogen met
5 Watt moet worden beschouwd als een technisch ongewilde afwijking, eigen
aan het toestel of de meetaflezing. De betrokken radio wijst er op dat de
afwijking in vermogen geen invloed heeft op de ontvangstkwaliteit van de
eigen uitzendingen noch dat de ontvangstkwaliteit van de uitzendingen door
andere radio-omroepen hierdoor zou kunnen worden aangetast, zoals blijkt
uit de bevindingen van de administratie Media.
Wat de afwijking van het kabeltype betreft, voert radio Pop FM aan dat het
hier gaat om een ongewilde fout in de aanvraag en de opmaak van de
zendvergunning, die geenszins tot doel had om de situatie van radio Pop FM
te verbeteren. Radio Pop FM verklaart een wijziging van de zendvergunning
eerstdaags aan te zullen vragen.
Wat het zendertype betreft, werd op 7 maart 2006 een gewijzigde
zendvergunning door de Regulator uitgereikt.

B. Beoordeling.
11. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat radio Pop FM gedurende
een tijd niet heeft uitgezonden conform zijn zendvergunning. Meer bepaald
is de maximale waarde van het uitgangsvermogen overschreden en zijn het
zender- en kabeltype afgeweken van de voorwaarden van de vergunning.
De Vlaamse Regulator is evenwel van mening dat hier geen sprake is van
een bewuste manipulatie. De overschrijding van het uitgangsvermogen is
blijkbaar het gevolg van een ongewilde afwijking en heeft geen invloed op

4

VRM t. VZW RADIOMAKERS

de ontvangstkwaliteit van de uitzendingen van radio Pop FM. Zij geeft
evenmin aanleiding tot storingen ten aanzien van de uitzendingen van
andere radio-omroepen.
Op 7 maart 2006 heeft de Vlaamse Regulator voor de Media een gewijzigde
zendvergunning met betrekking tot het zendertype aan radio Pop FM
afgeleverd.
De Regulator neemt akte van de verklaring van radio Pop FM een wijziging
van de zendvergunning met betrekking tot het kabeltype aan te zullen
vragen.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR
DE MEDIA
1.
Geen aanleiding te vinden om in hoofde van VZW Radiomakers
(radio Pop FM) een sanctie uit te spreken.
2.
VZW Radiomakers (radio Pop FM) aan te manen een wijziging van
de zendvergunning met betrekking tot het kabeltype aan te vragen.
Aldus uitgesproken te Brussel op 30 juni 2006.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
voorzitter

VRM t. VZW RADIOMAKERS

5

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 administratie van de Raad van State.

