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BESLISSING

17 juni 2005
________

In zake: Ambtshalve onderzoek tegen VZW Radio Ring (dossiernr. 2005/0302).
________

1.
Het Vlaams Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) ontvangt een
onderzoeksrapport d.d. 20 april 2005 van de administratie Media omtrent een controle die
door het BIPT werd uitgevoerd bij VZW Radio Ring (radio Brussel 94.6).
Daaruit blijkt dat radio Brussel 94.6 de bepalingen van zijn zendvergunning niet zou
hebben nageleefd wat betreft het vermogen.

2.
Het Commissariaat beslist op 20 mei 2005 om, op basis van dat onderzoeksrapport,
tegen radio Brussel 94.6, eigendom van de VZW Radio Ring, met maatschappelijke zetel
Groot Bijgaardenstraat 245 te 1080 Brussel, een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 1 juni 2005 aan radio Brussel 94.6 meegedeeld.
De betrokken radio wordt bij aangetekende brief van 9 juni 2005 opgeroepen om op 17 juni
2005 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Op de hoorzitting is de heer Jan D’Haese voor radio Brussel 94.6 verschenen. De radio
werd in zijn verweer gehoord.

3.
Artikel 37 van de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het omroepdecreet), bepaalt dat de
zendinstallaties van de particuliere radio-omroepen in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radioomroep liggen. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voorzover die inpasbaar
is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning werd goedgekeurd
door het Vlaams Commissariaat voor de Media.
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. Zij aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren.
4.
Het BIPT maakt op 11 april 2005 een afspraak met de heer Vorros voor radio Brussel
94.6 om op 12 april 2005 de zendinstallatie te controleren. Op 11 april 2005 wordt een eerste
niveaumeting uitgevoerd op de frequentie 94.6 MHz. Het gemeten niveau bedroeg 67 dBµV.
Voor de controle wordt op 12 april 2005 onder dezelfde omstandigheden een nieuwe
niveaumeting uitgevoerd. Het niveau bedraagt dan nog 53 dBµV.
Ter plaatse meldt de heer Vorros dat de zenders eigendom zijn van Broadcast Partners, het
bedrijf dat instaat voor het onderhoud en de instelling van de zendinstallatie. De
zendinstallatie kan via “remote control” ingesteld worden vanuit Terneuzen.
Uit de metingen ter plaatse blijkt dat de zender is ingesteld op 14 Watt, conform de
zendvergunning.
De technici van het BIPT proberen het vermogen van de zender op te drijven terwijl het
niveau wordt gemeten. Het is echter niet mogelijk op deze manier om aan 67 dBµV te
geraken, het niveau gemeten op 11 april 2005.
Het BIPT stelt dat dit er op wijst dat er gebruik werd gemaakt van een versterker, die intussen
werd weggenomen en die het vermogen van de zender opdrijft tot ongeveer 250 Watt hetgeen
zou overeenkomen met ongeveer 67 dBµV.
Tijdens de hoorzitting verklaart de vertegenwoordiger van radio Brussel 94.6 dat de zender
sinds een vorige controle door het BIPT op het wettelijk niveau is ingesteld en dat er sinds
dan niets meer aan gewijzigd werd. De vertegenwoordiger van radio Brussel 94.6 verklaart
geen mijnheer Vorros te kennen.
De vertegenwoordiger van radio Brussel 94.6 kan geen argumenten geven die de
vaststellingen van het BIPT verklaren, laat staan weerleggen.
5.
Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat radio Brussel 94.6 gedurende een tijd niet
heeft uitgezonden volgens zijn zendvergunning.
Bij het bepalen van de strafmaat houdt het Commissariaat rekening met het gegeven
dat het weliswaar een eerste overtreding van radio Brussel 94.6 betreft, maar kan het niet
voorbijgaan aan de ernst van de overtreding.

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 de
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,
stelt in hoofde van VZW Radio Ring een inbreuk vast op artikel 37 van het
omroepdecreet;
-

legt VZW Radio Ring, overeenkomstig artikel 172, §1, van het omroepdecreet, een
administratieve geldboete op van 1.250 euro.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 17 juni 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
waarnemend griffier

J. Baert
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”.

