VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Rolnummer: 280
Beslissing nr.: 2003/011

BESLISSING
7 maart 2003
________
In zake: Ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Radio Park (dossiernr. 2002/0132/2).
________

1.
Op 27 november 2002 bezorgt de administratie Media een onderzoeksrapport aan het
Commissariaat.
Daaruit blijkt dat radio Park geen technische uitrusting conform de wettelijke
voorschriften zou gebruiken en zich niet zou houden aan de bepalingen van zijn
zendvergunning.
2.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 13 december 2002 om, op basis van
dat onderzoeksrapport, tegen radio Park, eigendom van de v.z.w. Radio Park, met
maatschappelijke zetel Oude Baan 27 te 2930 Brasschaat, een ambtshalve onderzoek op te
starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 24 december 2002 aan v.z.w. Radio Park
meegedeeld. De betrokken radio wordt bij aangetekende brief van 21 februari 2003
opgeroepen om op 7 maart 2003 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden
gehoord.
Ondanks regelmatige oproeping is de betrokken radio niet op de hoorzitting van 7
maart 2003 verschenen.
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3.
Artikel 32, 5°, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie bepaalt dat de particuliere radio’s een technische uitrusting dienen te gebruiken
conform de wettelijke voorschriften en zich dienen te houden aan de bepalingen van de
zendvergunning.
4.
Het BIPT heeft vastgesteld dat radio Park met een zendvermogen van 34 Watt uitzond
in plaats van de vergunde 31 Watt en dat de frequentiezwaai van radio Park te breed is
ingesteld waardoor de radio storingen veroorzaakt op de onder- en bovenliggende frequenties.

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 om te worden erkend als landelijke radio-omroep en artikel 7
van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- stelt in hoofde van v.z.w Radio Park, met maatschappelijke zetel Oude Baan 27 te 2930
Brasschaat, een inbreuk vast op artikel 32, 5°, van de gecoördineerde decreten betreffende
de radio-omroep en de televisie;
- waarschuwt v.z.w. Radio Park, overeenkomstig artikel 116septies, §1, van de gecoördineerde
Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, met de vraag de overtreding stop te
zetten.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 7 maart 2003 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D. Albrecht
en J. Boon, commissarissen bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.
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