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BESLISSING

________

In zake : ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Delmare uit Zingem (dossiernummer 2001/0109).
________

1.
Op 21 juni 2001 heeft de administratie Media aan het Commissariaat gemeld
dat bij een controle ter plaatse op 1 juni 2001 is gebleken dat de studio van v.z.w.
Delmare uit Zingem, eigenaar van de lokale radio met dezelfde roepnaam, niet langer
gevestigd is op het meegedeelde studioadres Dompel 16 te 9750 Zingem. Tevens blijkt
dat op de uitzendplaats van Radio Delmare geen radio-omroepactiviteit kon worden
vastgesteld.
Bij brief van 12 juni 2001 heeft Radio Delmare schriftelijk bevestigd dat de
uitzendingen voorlopig opgeschort zijn, in afwachting van het vinden van een nieuwe
uitzendplaats.
Het Commissariaat heeft op 17 juli 2001 beslist tegen Radio Delmare een ambtshalve
onderzoek op te starten, waarna de radio hiervan in kennis werd gesteld en het
onderzoeksrapport werd bezorgd.

Op 17 september 2001 heeft de betrokken radio aan het Commissariaat meegedeeld
dat de uitzendingen zouden worden hervat op 15 oktober 2001.

2.
De v.z.w. Delmare beschikt over een zendvergunning dd. 26 april 1996
waarvan volgende bepalingen in de voorliggende zaak dienend zijn:
7/7 dagen, 24/24 uur.
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3.1.
Artikel 32, 5°, van de gecoördineerde mediadecreten bepaalt dat de particuliere
radio’s, om erkend te blijven, een technische uitrusting moeten gebruiken conform de
wettelijke voorschriften en zich moeten houden aan de bepalingen van de
zendvergunning.
3.2.
Artikel 16, §2, 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 (hierna “procedurebesluit” genoemd), bepaalt dat elke latere
wijziging van de informatie die moet gemeld worden om te kunnen worden erkend als
particuliere radio, zonder verwijl aan het Commissariaat moet worden meegedeeld.
3.3.
Artikel 26 van het procedurebesluit bepaalt dat elke wijziging aan de vestiging,
organisatie, structuur, werking en beheersorganen van de erkende omroepen en de
vergunde kabelmaatschappijen onverwijld aan het Commissariaat moet worden
meegedeeld.

4.
De vertegenwoordiger van Radio Delmare verklaart ter zitting van 9 november
2001 dat de radio nog steeds niet uitzendt omdat gezocht wordt naar een geschikte
uitzendplaats. Tevens onderstreept hij dat Delmare reeds twee aanvragen tot verhuis
heeft ingediend, die echter werden afgewezen. Ook benadrukt hij dat Radio Delmare
gestoord wordt door de uitzendingen van de RTBf-zender te Doornik op 106.0 MHz.

5.
Het niet uitzenden overeenkomstig het meegedeelde zendschema en het niet
meedelen van de wijziging van het studioadres wordt door Radio Delmare niet
betwist. Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat Radio
Delmare stappen heeft ondernomen om zijn situatie te regulariseren en alsnog een
wijziging van zendvergunning heeft aangevraagd.

OM DIE REDENEN

HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Gelet op artikel 32 van het procedurebesluit en op artikel 7 van het reglement van orde
van het Vlaams Commissariaat voor de Media,

-

stelt een overtreding vast wat het niet uitzenden overeenkomstig het meegedeelde
zendschema en het niet meedelen van de wijziging van het studioadres betreft (art.
32, 5°, van de gecoördineerde omroepdecreten en art. 16, §2, en 26 van het
procedurebesluit);
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-

beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde mediadecreten,
de v.z.w. Delmare uit Zingem te waarschuwen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 18 januari 2002
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, J. Boon, commissaris, en C. Adams, plaatsvervangend commissaris,
bijgestaan door R. Masyn, griffier.

R. Masyn
griffier

H. Coremans
voorzitter

