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BESLISSING

_____

In zake : klacht van Radio Frekwent uit Hove tegen Radio Lobbes uit Lint
(KL2002/0127).

________

1.

Met een ter post aangetekende brief van 9 januari 2002 heeft Radio Frekwent, eigendom
van de V.Z.W. Radio Flash, Dennenlaan 12 te 2540 Hove, hierna klager genoemd, ,
klacht ingediend tegen Radio Lobbes, eigendom van de gelijknamige V.Z.W. Radio
Lobbes, Groenstraat 43 te 2547 Lint, hierna verweerder genoemd. Klager stelt dat
verweerder, waarmee zij zendtijd delen, nog enkel een korte boodschap van 20 seconden
uitzendt waarin wordt meegedeeld dat de normale uitzendingen van radio Lobbes zijn
stopgezet. De boodschap wordt om het half uur herhaald maar er wordt geen muziek of
gesproken woord uitgezonden. Klager wijst erop dat deze handelswijze zeer nadelig voor
hen is vermits zij zendtijd met radio Lobbes delen.
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Met een ter post aangetekende brief van 10 januari 2002 doet radio Lobbes een aanvraag
om zijn uitzendingen tijdelijk te onderbreken van 1 januari 2002 tot 30 april 2002
ingevolge financiële moeilijkheden.
Op 11 februari 2002 heeft de administratie Media een onderzoeksrapport opgesteld. Dit
rapport werd aan de beide partijen bezorgd bij aangetekende brief van 7 maart 2002.
Verweerder ontving bij datzelfde aangetekende schrijven een kopie van onderhavige
klacht.
Beide partijen werden bij aangetekende brief van 31 mei 2002 opgeroepen om op 14 juni
2002 te verschijnen voor het Commissariaat om er te worden gehoord.

Ondanks regelmatige oproep is op de voornoemde hoorzitting alleen klager verschenen.
Voor radio Frekwent verschenen Jozef Mostmans, voorzitter, en Werner Mostmans,
secretaris.
Klager verwijst tijdens de hoorzitting naar zijn klacht van 9 januari 2002 en wijst
nogmaals op de negatieve gevolgen van de handelswijze van radio Lobbes voor radio
Frekwent.
Verweerder heeft geen schriftelijke opmerkingen bij het Commissariaat ingediend.
2.

De toepasselijke reglementaire bepalingen in de onderhavige zaak zijn de artikelen 32, 5°
en 116septies, §2, van de gecoördineerde decreten en artikel 13, 1° en 5° van het besluit
van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 betreffende de toekenning van
zendvergunningen aan de erkende lokale radio's. Deze bepalingen luiden als volgt :
“Art. 32. Om erkend te worden en te blijven moeten de lokale radio's voldoen aan de
volgende voorwaarden:
(…)
5° de particuliere radio's dienen een technische uitrusting te gebruiken conform de
wettelijke voorschriften en zich te houden aan de bepalingen van de zendvergunning."
" Art. 116septies, §2. In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen
zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan het Commissariaat de
erkenning van een particuliere omroep schorsen of intrekken."
" Art. 13. Het Vlaams Commissariaat voor de Media kan de vergunning intrekken of
schorsen in geval van :
1° het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden;
(…)
5° het niet functioneren van de zendinstallatie gedurende drie maanden tenzij dit het
gevolg is van overmacht."

3.

Het Commissariaat stelt vast dat radio Frekwent en radio Lobbes een frequentie delen.
Het Commissariaat meent dat een lokale radio die een frequentie met een andere lokale
radio deelt, er belang bij heeft dat diegene, met wie een frequentie gedeeld wordt, de
eigen zendvergunning naleeft en daadwerkelijk uitzendingen verzorgt.
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Het Commissariaat stelt vast dat de vrijwillige staking van de uitzendingen door een
lokale radio omwille van financiële moeilijkheden niet gelijk staat aan een situatie van
overmacht en dat teruglopende advertentie-inkomsten geen geldige redenen aanreiken
om de toegewezen zendmogelijkheden - zelfs tijdelijk- ongebruikt te laten.
Het Commissariaat is van oordeel dat een schorsing van de erkenning en de
zendvergunning terzake niet dienend is omdat zulks precies de door klager aangeklaagde
situatie zou bestendigen.
OM DIE 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 8
van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond;
- beslist de erkenning en zendvergunning van V.Z.W. Radio Lobbes te Lint in te trekken met
ingang van de dag waarop deze beslissing aan de betrokkene wordt meegedeeld.
Deze beslissing wordt aan de minister bevoegd voor telecommunicatie meegedeeld

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 14 juni 2002
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend
voorzitter, P. Herroelen en J. Blomme, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D.
Peereman, waarnemend griffier.
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