VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 521
Beslissing nr. : 2005/083

BESLISSING

14 oktober 2005
________

In zake :

VZW Radio 2440 (Radio Power) tegen VZW Radio Palermo (Radio Palermo)
wegens storingen (KL2005/0299)
________

1.
Met een brief van 10 maart 2005, ontvangen ter griffie van het Vlaams Commissariaat
voor de Media op 11 maart 2005, aangevuld met een brief van 11 maart 2005, legt VZW Radio
2440 (Radio Power), met maatschappelijke zetel Tongerlosebinnenweg 3A te 2440 Geel, klacht
neer tegen VZW Radio Palermo (Radio Palermo), met maatschappelijke zetel Steineweg 89 te
3293 Diest, wegens storingen.

2.
Met brief van 15 juli 2005 zijn de klacht van radio Power en het onderzoeksrapport
van de administratie Media meegedeeld aan radio Palermo. Aan de omroep is de gelegenheid
gegeven om schriftelijke opmerkingen binnen twee weken mee te delen aan het Commissariaat.
Radio Palermo heeft geen schriftelijke opmerkingen ingediend.
De betrokkenen zijn met een aangetekend schrijven van 6 september 2005 opgeroepen
om voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord op de hoorzitting van 16
september 2005.
Beide partijen zijn door het Commissariaat in hun betoog en verweer gehoord ter
zitting van 16 september 2005.
Namens en voor radio Power verschijnt Rudy Dierickx. Namens en voor radio
Palermo verschijnen, Dany Verhulst en Rudy Van der Weeën.

3.
Radio Power stelt in zijn klacht dat de uitzendingen gestoord worden door radio
Palermo en de Franstalige radio NRJ uit Brussel.

4.
Artikel 37 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd
op 25 januari 1995 (hierna genoemd : het Omroepdecreet), bepaalt onder meer dat de
particuliere radio-omroepen een technische uitrusting gebruiken die conform de wettelijke en
decretale voorschriften is, en dat ze zich houden aan de bepalingen van de zendvergunning.

5.
Bij een controle van radio Palermo op 9 juni 2005 door het BIPT werd vastgesteld dat
de zendinstallatie volgens de zendvergunning werkt maar dat de antenne-installatie niet op de
juiste manier geconfigureerd is zodat het stralingsdiagram volgens de vergunning niet
gerespecteerd is. Met de huidige antenneconfiguratie van radio Palermo zijn storingen bij radio
Power niet te vermijden.
6.1.
Tijdens de hoorzitting betwist radio Palermo de bevindingen van het BIPT dat naar
hun zeggen bij het opmeten geen rekening heeft gehouden met geografische omstandigheden.
De vertegenwoordiger van radio Power verklaart dat zijn radio in de eerste plaats
storingen ondervindt van de Franstalige radio NRJ uit Brussel. Hij vindt dat er niets gebeurt
tegen storende radio’s uit de Franse Gemeenschap.
6.2.
Uit de vaststellingen door het BIPT blijkt dat radio Palermo gedurende een tijd niet
heeft uitgezonden volgens de bepalingen van de zendvergunning.
Het verweer dat radio Palermo op de hoorzitting aanvoert, doet niets af aan de inbreuk
op artikel 37 van het Omroepdecreet die het Commissariaat vaststelt in hoofde van radio
Palermo.
6.3. De Franstalige radio NRJ uit Brussel valt niet onder de bevoegdheid van het Vlaams
Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat heeft dan ook geen grond om eventueel op
te treden tegen radio NRJ. Vermits controle door het BIPT aantoont dat radio Power gestoord

wordt door uitzendingen van radio NRJ, kan radio Power hetzij een klacht indienen bij de
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, hetzij een wijziging van de zendvergunning aanvragen bij
het Commissariaat.

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 radioomroepen en artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
- verklaart de klacht ingediend door VZW Radio 2440 ontvankelijk en gegrond;
- legt, overeenkomstig artikel 172, §1, van het Omroepdecreet, radio Palermo een
administratieve geldboete van 1250 euro op wegens inbreuk op artikel 37 van het
omroepdecreet.

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

D. Peereman

J. Baert

waarnemend griffier

voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1998
houdende vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen, een
bezwaarschrift worden ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op middelen
waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend;

6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon, wordt het
ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen”.

