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BESLISSING

10 december 2004

________

In zake :

4FM Groep NV tegen VZW Antwerpse Ontspanningsstichting (radio
Crooze FM) wegens storingen (KL2004/0231);

________

1.
Met een ter post aangetekende brief van 4 juni 2004, ontvangen ter griffie van
het Vlaams Commissariaat voor de Media op 7 juni 2004, legt 4FM Groep NV (radio
4FM), met maatschappelijke zetel Gemeentestraat 44, te 1083 Brussel , klacht neer
tegen VZW Antwerpse Ontspanningsstichting (radio Crooze FM), met
maatschappelijke zetel Hof Ter Lo 7 Bus 58 App. D 13, te 2140 Antwerpen, wegens
storingen van de uitzendingen te Aalst 104.2 MHz.

2

2.
Met een brief van 10 september 2004 zijn de klacht van radio 4FM en het
onderzoeksrapport van de administratie Media meegedeeld aan radio Crooze FM.
De betrokkenen zijn met een aangetekend schrijven van 10 november 2004
opgeroepen om voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord op de
hoorzitting van 26 november 2004.
Ondanks regelmatige oproeping is ter zitting van 26 november 2004 niemand
verschenen voor radio Crooze FM.
Radio 4FM, vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder J. Caerts, is
door het Commissariaat in zijn betoog gehoord ter zitting van 26 november 2004.

3.
Artikel 34, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radioomroep en de televisie van 25 januari 1995 (hierna genoemd : gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten) bepaalt dat de zendinstallaties van de particuliere radio-omroepen
gelegen zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroep. 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 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.
Artikel 95, §1, van de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten bepaalt dat
niemand zendapparatuur mag bezitten of exploiteren zonder schriftelijke
zendvergunning, uitgereikt door het Vlaams Commissariaat voor de Media.

4.
Naar aanleiding van de klacht van radio 4FM wegens storingen van de
uitzendingen te Aalst 104.2 MHz, en de vaststelling van de administratie Media van
uitzendingen zonder vergunning op frequentie 104.2 MHz, gevolgd door een weigering
om de uitzendingen te staken op uitdrukkelijke vraag van medewerkers van de
administratie Media, heeft het BIPT radio Crooze FM gecontroleerd. Tijdens deze
controle heeft het BIPT vastgesteld dat radio Crooze FM inderdaad uitzendingen
verzorgde zonder over een zendvergunning te beschikken. Het BIPT heeft de
uitzendingen stilgelegd.
Radio Crooze FM is niet op de hoorzitting verschenen en heeft geen
schriftelijke opmerkingen ingestuurd. Derhalve betwist radio Crooze FM de
vaststellingen niet.
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5.
Het Commissariaat stelt vast dat radio Crooze FM gedurende een tijd zonder
zendvergunning heeft uitgezonden. Daarenboven stelt het Commissariaat vast dat de
radio weigerde in te gaan op de uitdrukkelijke vraag van de aangestelde ambtenaren om
de illegale uitzendingen te staken.
Derhalve stelt het Commissariaat hierbij in hoofde van VZW Antwerpse
Ontspanningsstichting (radio Crooze FM) een inbreuk vast op de artikelen 34 en 95 van
de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten.
Het uitzenden zonder zendvergunning waarbij daarenboven niet wordt
ingegaan op de uitdrukkelijke vraag van de aangestelde ambtenaren om de illegale
uitzendingen te staken, vormt voor het Commissariaat een zware overtreding waarvoor
de minimumboete als sanctie niet kan volstaan.
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,
-

-

stelt in hoofde van VZW Antwerpse Ontspanningsstichting (radio Crooze FM), met
maatschappelijke zetel Hof Ter Lo 7 Bus 58 App. D 13, te 2140 Antwerpen, een
inbreuk vast op de artikelen 34 en 95 van de gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten;
legt, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten, een administratieve geldboete op van 2500 euro.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 10 december 2004
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Boon, dienstdoend
voorzitter, C. Adams en P. Herroelen, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan
door D. Peereman, waarnemend griffier.
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