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BESLISSING

30 november 2004

________

In zake :

VZW Aksent tegen VZW Lokeren Radio (radio Axi) wegens het niet
uitzenden van de herkenningsmelodie conform de decreten (KL2004/0257).
________

Met een ter post aangetekende brief van 30 juni 2004, ontvangen ter griffie van
het Vlaams Commissariaat voor de Media op 1 juli 2004, legt VZW Aksent, met
maatschappelijke zetel Dijkstraat 18, te 9160 Lokeren , klacht neer tegen VZW Lokeren
Radio (radio Axi), met maatschappelijke zetel Brugstraat 107, te 9160 Lokeren, wegens
het niet uitzenden van de herkenningsmelodie conform de decreten.

1.

2.
Met brieven van 14 juli 2004 en 31 augustus 2004 zijn de klacht van VZW
Aksent en het onderzoeksrapport van de administratie Media meegedeeld aan radio Axi.
De betrokkenen zijn met een aangetekend schrijven van 17 september 2004
opgeroepen om voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord op de
hoorzitting van 1 oktober 2004.
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Met een brief van 28 september 2004 en een geneeskundig attest van 30
september 2004 verontschuldigt de voorzitter van radio Axi zich voor de hoorzitting op
1 oktober 2004.
V.z.w. Aksent is door het Commissariaat in zijn betoog gehoord ter zitting van
1 oktober 2004.
Namens en voor VZW Aksent verschijnt Knud Gacoms, voorzitter.

3.
Artikel 38nonies, 4°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 (hierna genoemd gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten), stelt dat lokale radio-omroepen, om erkend te worden en te blijven,
naast aan de voorwaarden van artikelen 31 tot 35, in elk geval voldoen aan de volgende
basisvoorwaarde dat de programma’s worden voorafgegaan door een eigen
herkenningsmelodie met vermelding van de roepnaam, die het mogelijk maakt de lokale
radio te identificeren en te lokaliseren en de gebruikte frequentie te kennen.

4.

De ontvankelijkheid van de klacht.

4.1.
Naar luid van artikel 116quater, § 2 van de decreten betreffende de (...) moet
de klacht uitgaan van een “belanghebbende”, behoudens voor klachten die betrekking
hebben op de bepalingen van Titel IV, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van de gecoördineerde
decreten.
Naar luid van artikel 3, 5° van het besluit van de Vlaamse regering houdende
de vaststelling van de procedure (...) moet een bij het Commissariaat ingediende klacht,
om ontvankelijk te zijn, “het belang bij het indienen van de klacht aangeven behalve
indien het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen van Titel IV, Hoofdstuk
II, Afdeling 2 van de gecoördineerde decreten;”
De klager dient derhalve blijk te geven van zijn belang (en dit ook aan te
geven) voor zover zijn klachten geen betrekking hebben op reclame, telewinkelen,
sponsoring en boodschappen van algemeen nut op radio en televisie.
4.2.
Dienaangaande doet de klager in zijn brief van 21 juni 2004 het volgende
gelden:
“VZW Lokeren radio werd op 19 december 2003 erkend als lokale radioomroep voor de lokaliteit Lokeren op basis van het door hen ingediende dossier
(offerte) in september 2003. VZW Lokeren Radio kreeg een erkenning en dit, zoals U
zelf ook weet, ten nadele van onze vereniging, zijnde VZW Accent. Intussen heeft
VZW Lokeren Radio een zendvergunning ontvangen, gezien zij sedert 27 mei 2004
uitzenden op de hen toegewezen frequentie 105.9 FM Lokeren.
(...)
Wij zijn in dit dossier betrokken partij gezien wij niet erkend werden als lokale
radio-omroep voor de lokaliteit Lokeren en indien VZW Lokeren Radio de erkenning
zou verliezen betekent dit dat wij mogelijk kans maken om opnieuw te kunnen
kandideren om een erkenning en vergunning te bekomen.”
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4.3.
Het belang dat in de klacht van 21 juni 2004 wordt aangegeven, bestaat
uitsluitend in het feit dat de klager, anders dan de VZW Lokeren radio, de kwestieuze
erkenning niet heeft gekregen. De klager zelf beschikt sedert 26 mei 2004 niet meer
over een erkenning.
Tegen de weigering van een erkenning of tegen de erkenning van een andere
omroep staat voor de afgewezen aanvrager geen ander rechtsmiddel open dan een
beroep tot nietigverklaring en eventueel tot schorsing bij de Raad van State. Uit de
inhoud van de klacht blijkt impliciet doch zeker dat de klager zich slechts een
bijkomend rechtsmiddel wil verschaffen om aldus alsnog de erkenning van VZW
Lokeren Radio aan te vechten. Dit is geen wettig belang. Het komt het Commissariaat
immers niet toe zich uit te spreken over de opportuniteit van de toewijzingsbeslissing.
De klager geeft geen enkel nadeel aan dat hij zou lijden ingevolge de
aangeklaagde feiten, noch enig persoonlijk en rechtstreeks belang dat hij bij het
aanvechten van de aangeklaagde feiten zou hebben. Het gaat hoogstens om een
hypothetisch en geen actueel belang, vermits het enkel is gesteund op de mogelijkheid
van een nieuwe kandidatuurstelling na een eventuele intrekking van de kwestieuze
erkenning.
De klager kan zich evenmin beroepen op een algemeen belang om de
mediadecreten te doen naleven. Zulks vormt geenszins een eigen, persoonlijk belang
van de klager als bedoeld in de hierboven in punt 4.1. vermelde bepalingen, doch het
zou slechts een toepassing van de niet toelaatbare “actio popularis” vormen.
Om die redenen is de klacht onontvankelijk bij gebrek aan het vereiste belang
in hoofde van de klager.
De feiten waarvan het VCM in kennis werd gesteld naar aanleiding van de klacht
behoeven evenwel verder onderzoek gelet op de aard en de ernst van deze feiten indien
zij gegrond zouden blijken. Het VCM zet, ambtshalve, het onderzoek verder ten aanzien
van de VZW Lokeren Radio.

5.
Uit het onderzoek van de administratie blijkt dat radio Axi op 12 augustus
2004 een herkenningsmelodie uitzendt waarin telkens de eigen roepnaam wordt
vermeld zonder evenwel de vermelding van de lokaliteit of de gebruikte frequentie. Uit
een nieuw luisteronderzoek door de administratie op 22 september 2004 blijkt dat radio
Axi een correcte herkenningsmelodie gebruikt.
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Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat radio Axi zich gedurende een tijd
niet gehouden heeft aan de regels inzake het uitzenden van de herkenningsmelodie. Het
Commissariaat stelt in hoofde van radio Axi een inbreuk vast op artikel 38nonies, 4°,
van de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten en zal bij de bepaling van de strafmaat
rekening houden met de regularisatie door de radio,

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,
- verklaart dat de VZW Aksent niet de vereiste hoedanigheid van belanghebbende
partij heeft in de zin van artikel 116quater, §2 van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 en stelt haar buiten de zaak;
- stelt in hoofde van VZW Lokeren Radio, met maatschappelijke zetel Brugstraat 107,
te 9160 Lokeren, een inbreuk vast op artikel 38nonies, 4°, van de decreten betreffende
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 en waarschuwt VZW
Lokeren Radio.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 30 november 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.

D. Peereman

J. Boon

Wnd. Griffier

Dienstdoend Voorzitter

