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BESLISSING

14 oktober 2005

________

In zake :

klacht van 15 maart 2005 van Jozef Van Den Eede uit Malderen tegen VZW
Radio Forest (Radio Forest) uit Hamme en “een zender van WillebroekMechelen” (KL2005/0300).

________

1.
Met brief van 15 maart 2005 legt Jozef Van Den Eede uit Malderen klacht neer
tegen VZW Radio Forest (Radio Forest) uit Hamme en “een zender van WillebroekMechelen” omdat deze de uitzendingen van VZW Radio Tamara (Radio Tamara) uit
Londerzeel zouden storen en deze radio niet meer op een degelijke manier kan ontvangen
worden.

2.
De administratie Media legt op 21 juni 2005 een onderzoeksnota aangaande
deze klacht 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 onderzoeksnota van 21 juni 2005 tot
volgende bevindingen:
De klager maakt ook melding van storingen door een radio te WillebroekMechelen. Aangezien het mogelijk lokale radio Opsinjoor (VZW Radio Omega) met
uitzendingen via de frequentie 105.5 MHz betreft, verzoekt de administratie Media het
BIPT bij schrijven van 7 april 2005 te onderzoeken of de betrokken radio’s uitzenden
conform de zendvergunning.
Bij schrijven van 6 juni 2005 meldt het BIPT aan de administratie Media dat
bij de klager een controle werd uitgevoerd.
De klager heeft toen meegedeeld dat de storingen recent verdwenen bleken te
zijn, om redenen die weliswaar niet bekend zijn.
De klager meldde ook tevreden te zijn met de toenmalige ontvangst van het
signaal van lokale radio Tamara en verklaarde de klacht te willen laten klasseren.
Het BIPT deelt mee dat het signaal op de frequentie 105.5 MHz (uitzendingen
lokale radio Opsinjoor) bij de klager thuis amper en met veel ruis kan worden ontvangen
zodat deze noch de uitzendingen van lokale radio Tamara (105.3 MHz) noch de
uitzendingen van lokale radio Forest (105.2 MHz) zouden kunnen storen.
Aangezien er geen storingen meer zijn en gezien de vraag van de klager om de
klacht te klasseren, acht het BIPT een uitgebreide controle van de drie betrokken radio’s
overbodig.

Het Commissariaat heeft u dienvolgens gemeld dat het, aangezien ter
gelegenheid van het onderzoek door het BIPT is gebleken dat de klachtgrond, namelijk
de storingen van de ontvangst van de uitzendingen van lokale radio Tamara, niet meer
aanwezig blijkt te zijn en aangezien de klager dit zelf ook erkent, van oordeel is dat
bijkomend onderzoek of verderzetting van de procedure niet dienstig is.

5.
Het Commissariaat stelt vast dat uit de onderzoeksnota van de
administratie Media van 21 juni 2005 niet blijkt dat de uitzendingen van Radio Forest of
van “een zender van Willebroek-Mechelen” de uitzendingen van Radio Tamara 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 15 maart 2005 van Jozef Van Den Eede uit Malderen
tegen VZW Radio Forest (Radio Forest) uit Hamme en “een zender van
Willebroek-Mechelen” 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.

