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BESLISSING

14 oktober 2005

________

In zake :

klacht van 18 maart 2005 van Deschoolmeester tegen NV 4FM Groep (radio
4FM op 92.8 MHz) en VZW Radio Airway (radio Gent 96.3) wegens
storingen van de uitzendingen van Radio 1 (KL2005/0301).

________

1.
Met een ter post aangetekende brief van 18 maart 2005 legt Dirk
Deschoolmeester, Muinkkaai 61 te 9000 Gent, klacht neer tegen NV 4FM Groep (radio
4FM op 92.8 MHz) en VZW Radio Airway (radio Gent 96.3) wegens storingen van de
uitzendingen van Radio 1.

2.
De administratie Media legt op 5 juli 2005 een onderzoeksrapport aangaande de
klacht van Dirk Deschoolmeester van 18 maart 2005 voor.
De bevindingen van de administratie Media worden op 28 september 2005 aan
klager bezorgd. Het Commissariaat deelt daarbij mee dat het, gelet op deze bevindingen,
overweegt geen verder gevolg aan deze klacht te geven.
Aan de klager wordt de mogelijkheid gegeven om binnen twee weken na
ontvangst van deze bevindingen eventuele opmerkingen aan het Commissariaat mee te
delen.
De klager deelt geen opmerkingen aan het Commissariaat mee.

3.
Artikel 37 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005, luidt: “ (…) De particuliere radio-omroepen 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.”

4.
De administratie Media komt in haar onderzoeksrapport van 5 juli 2005 tot
volgende bevindingen:
Gelet op het expliciet verzoek van de klager van 28 april 2005 om te
controleren of het uitzendgedrag van de betrokken radio’s de ontvangstkwaliteit van
Radio 1 te Gent effectief beïnvloeden, verzocht de administratie Media het BIPT bij
schrijven (en fax) van 11 mei 2005, na te gaan of beide radio-omroepen uitzendingen
verzorgen conform de geldende zendvergunning en desgevallend de nodige maatregelen
te laten treffen.
Bij een eerste intern onderzoek blijkt dat noch lokale radio ‘Gent 96.3’ (VZW
Radio Airway, samenwerkingsverband Be-One) noch 4FM (NV 4FM Groep) de
uitzendingen van Radio 1 op 95.7 MHz kunnen storen door de hen toegewezen
frequenties die in Gent worden gebruikt. Ook de specifieke inplanting van de
zendlocaties (Martelaarslaan 17-55 te Gent) lijkt niet onmiddellijk aangewezen ter
verklaring van de storing.
Het BIPT meldt bij schrijven van 27 juni 2005 aan de administratie Media de
resultaten van het onderzoek dat werd ingesteld.
Om de gegrondheid van de klacht te kunnen vaststellen, is het de gebruikelijke
werkwijze van het BIPT dat de storingen worden vastgesteld vooraleer andere controles
worden uitgevoerd. De oorzaken kunnen immers ook liggen bij de radio-installatie van
de klager. Daarom werd de klager gecontacteerd teneinde het BIPT toe te laten de
storingen bij hem thuis vast te stellen.
Aangezien de klager dit weigert, wordt het dossier door het BIPT zonder
verder gevolg geklasseerd.

Tot slot heeft de administratie Media de klager opnieuw gecontacteerd om te
informeren naar de huidige situatie. De klager was nogal ongelukkig over de manier
waarop zijn klacht werd onderzocht en heeft bevestigd dat hij weigerde de mensen van
het BIPT in zijn huis toe te laten teneinde storingen – die blijkbaar hij alleen ondervindt
– vast te stellen.
Hoewel de klager nog steeds storingen ondervindt, zij het sporadisch, ziet hij af van zijn
klacht.

5.
Het Commissariaat stelt vast dat uit het onderzoeksrapport van de administratie
Media van 5 juli 2005 niet blijkt dat de uitzendingen van radio 4FM op 92.8 MHz en van
radio Gent 96.3 de uitzendingen van Radio 1 storen.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en
houdende aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van
particuliere radio-omroepen en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams
Commissariaat voor de Media,

-

beslist dat de klacht van Dirk Deschoolmeester, Muinkkaai 61 te 9000 Gent,
tegen NV 4FM Groep (radio 4FM op 92.8 MHz) en VZW Radio Airway (radio
Gent 96.3) wordt afgewezen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 14 oktober 2005
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, J.
Boon en D. Albrecht, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend
griffier.

D. Peereman
wnd. griffier

J. Baert
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 administratie van de Raad van State.

