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1.
Op 11 mei 2001 legt de afdeling Media-Innovatie en Mediavergunningen bij het
Vlaams Commissariaat voor de Media een onderzoeksrapport neer betreffende de particuliere
radio VIO aangaande een controle van de dossiergegevens van de radio.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat Radio VIO slechts twee beheerders in de raad van
beheer zou tellen, dat de radio telefonisch niet bereikt kan worden, dat tijdens een bezoek ter
plaatse de administratie op het opgegeven adres geen studio aantreft, dat er zich nog wel een
antenne bevindt maar dat er op de frequentie 107.3 MHz geen uitzendingen meer waar te
nemen zijn.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 17 juli 2001 om, op basis van dat
onderzoeksrapport, tegen Radio VIO, eigendom van de v.z.w. VIO Merlijn, met
maatschappelijke zetel Lodewijck Mercelislaan 8 te 2275 Wechelderzande , een ambtshalve
onderzoek op te starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 3 september 2001 aan Radio VIO meegedeeld.
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De betrokken radio wordt bij aangetekende brief van 29 oktober 2001 opgeroepen om
op 9 november 2001 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
De hoorzitting werd op verzoek van radio VIO uitgesteld.
De betrokken radio wordt bij aangetekende brief van 21 november 2001 opgeroepen
om op 30 november 2001 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Namens en voor v.z.w. VIO Merlijn verschijnt Thomas De Boe, advocaat. De
betrokken radio wordt in zijn betoog gehoord ter zitting van 30 november 2001.

Artikel 32, 5°, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie van 25 januari 1995 bepaalt dat om erkend te worden en te blijven de
particuliere radio's een technische uitrusting dienen te gebruiken conform de wettelijke
voorschriften en zich te houden aan de bepalingen van de zendvergunning;

2.

Artikel 116 septies, §2, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radioomroep en de televisie van 25 januari 1995 bepaalt dat in geval van het ongebruikt laten van
de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, het Commissariaat de
erkenning van een particuliere omroep kan schorsen of intrekken.
Artikel 13, 1°, en 5°, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996
betreffende de toekenning van zendvergunningen aan erkende lokale radio's bepaalt dat het
Vlaams Commissariaat voor de Media de vergunning kan intrekken of schorsen in geval van
het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden (1°) of het niet functioneren van de
zendinstallatie gedurende drie maanden tenzij dit het gevolg is van overmacht (5°).
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 bepaalt dat
elke latere wijziging van de informatie die moet gemeld worden om te kunnen worden erkend,
zonder verwijl aan het Commissariaat moet worden meegedeeld.
Artikel 26 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 bepaalt dat
elke wijziging aan de vestiging, organisatie, structuur, werking en beheersorganen van de
erkende omroepen en vergunde kabelmaatschappijen onverwijld aan het Commissariaat moet
worden meegedeeld.

3.
De omroepactiviteit van een particuliere radio zoals die van Radio VIO is aan een
erkenning onderworpen. Die erkenning kan enkel worden afgeleverd en in stand gehouden
wanneer een particuliere radio aan de in de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten en haar
uitvoeringsbesluiten gestelde erkenningsvoorwaarden voldoet en blijft voldoen.
Het Commissariaat stelt vast dat radio VIO nagelaten heeft de wijzigingen aan
studioadres en telefoonnummer mee te delen evenals het Commissariaat in te lichten van de
technische problemen met uitzenden.
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Radio VIO voert aan dat de toenmalige raad van beheer zou zich niet van zijn taak
gekweten heeft.
De radio erkent dat er momenteel geen studio en geen uitzendingen zijn, en dat er
wordt uitgekeken naar een nieuwe locatie. Op het ogenblik van de controle door de
administratie zou er bovendien sprake geweest zijn van een technisch defect waardoor er geen
uitzendingen plaatsvonden.
Radio VIO stelt dat al deze problemen tot het verleden zullen horen eens de nieuwe
raad van beheer een nieuwe uitzendlocatie zal gevonden hebben en de radio opnieuw zal
kunnen uitzenden.
Het Commissariaat stelt vast dat Radio VIO de bovengenoemde artikelen van de
gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie en haar
uitvoeringsbesluiten overtreedt.

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,
- beslist de zendvergunning van Radio VIO, overeenkomstig artikel 116septies van de
gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, te schorsen
tot de radio alle correcte en actuele gegevens betreffende samenstelling van de raad van
beheer van de v.z.w. met publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad of minstens het bewijs
van verzending aan het Belgisch Staatsblad, studioadres en telefoonnummer van de radio
aan het Commissariaat bezorgt. Deze schorsing gaat in op de eerste dag van de maand
volgend op de betekening van deze beslissing aan Radio VIO;
- de griffier van het Commissariaat wordt ermee gelast om, bij ontvangst van
bovengenoemde gegevens van Radio VIO, deze radio op de hoogte te brengen van het
einde van diens schorsing.

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.
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