VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 451

Beslissing nr. : 2005/003

BESLISSING

21 januari 2005

________

In zake : VZW Radio Activity Borsbeek (Radio Pop Rock Hits 107.4) tegen VZW Radio
Liefkenshoek (Radio RL) (KL2004/0266)

________

1.
Bij brief van 2 september 2004, ontvangen ter griffie van het Vlaams
Commissariaat voor de Media op 6 september 2004, legt de VZW Radio Activity
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Borsbeek (Radio Pop Rock Hits 107.4) met maatschappelijke zetel Koningin Astridlaan
5 te 2018 Antwerpen, klacht neer tegen VZW Radio Liefkenshoek (Radio RL), met
maatschappelijke zetel Kloosterstraat 23/1 te 2270 Herenthout.
De aangeklaagde feiten kunnen als volgt worden beschreven: Radio RL zou storingen
veroorzaken op de uitzendingen van Radio Pop Rock Hits 107.4 waardoor deze geen
comfortabele uitzendzone meer heeft.

2.
De administratie Media legt op 16 november 2004 een onderzoeksnota
aangaande deze klacht voor met vaststellingen van het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie gemaakt op 12 oktober 2004.
De bevindingen van de administratie Media worden op 23 december
2004 aan de 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 de 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 34 van de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie
luidt: “ (…) De particuliere radio-omroepen gebruiken een technische uitrusting die
conform is met de wettelijke en decretale voorschriften en houden zich aan de bepalingen
van de zendvergunning. Zij aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren.”

4.
Uit de onderzoeksnota van de administratie Media van 16 november 2004 blijkt
dat de zendinstallatie van Radio RL is ingesteld conform de vergunningsvoorwaarden.

5.
Het Commissariaat stelt vast dat Radio RL de uitzendingen van Radio Pop Rock
Hits 107.4 niet stoort.

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
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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 VZW Radio Activity Borsbeek van 2 september 2004
tegen VZW Radio Liefkenshoek moet worden afgewezen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 21 januari 2005 door
het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D.
Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, wnd. 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.

