ALGEMENE KAMER

ZAAK VZW WESTHOEK RADIO t. VZW
RADIO ALTER-NATIEF EN VZW RADIO
AALTER
(dossier nr. 2013/108)

BESLISSING
nr. 2013/029
25 november 2013

VZW WESTHOEK RADIO t. VZW RADIO ALTER-NATIEF EN VZW RADIO AALTER

1

In de zaak van VZW Westhoek Radio tegen VZW Radio AlterNatief en Aalter,

De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

P. SOURBRON, voorzitter,
C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 25 november 2013,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE

1. Met een aangetekende brief van 29 augustus 2009 dient VZW Westhoek
Radio (hierna : Westpoint), met maatschappelijke zetel Kerkstraat 3 te
8670 Koksijde, een klacht in tegen VZW Radio Alter-Natief (hierna : VBRO
Aalter), met maatschappelijke zetel Vlamingstraat 35 te 8000 Brugge, en
tegen VZW Radio Aalter (hierna : Aalter), met maatschappelijke zetel
Beukenpark 31 te 9880 Aalter, wegens storingen.

2. Met een aangetekende brief van 30 oktober 2013 bezorgt de Vlaamse
Regulator voor de Media (hierna : de VRM) een afschrift van de klacht
alsook van het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM aan
VBRO Aalter en Aalter.
Uit het onderzoeksrapport blijkt het volgende:
De onderzoekscel voert veldsterktemetingen uit op negentien punten van
de contour van de theoretische comfortzone van Westpoint.
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De gemeten veldsterkte is in alle richtingen – op twee metingen na –
een stuk lager dan 60 dBµV/m. Bij meting van de frequentiezwaai vlakbij
de mast van Westpoint wordt ook slechts 41,4 kHz gemeten waar 75
kHz de norm is.
Deze vaststellingen wijzen er duidelijk op dat de zendinstallatie van
Westpoint niet correct is afgesteld waardoor het eigen zendvermogen
negatief wordt beïnvloed.
De onderzoekscel voert vervolgens veldsterktemetingen uit op het traject
tussen de aangeklaagde radio-omroeporganisaties en de zendlocatie
van Westpoint.
Daarbij wordt vastgesteld dat het zendbereik van de aangeklaagde
radio-omroeporganisaties niet in de buurt komt van de comfortzone van
Westpoint. Het zendgedrag van beide radio-omroeporganisaties kan de
uitzendingen van Westpoint niet of nauwelijks beïnvloeden.
Bij Aalter wijzen de metingen wel op te sterke uitzendingen doch niet in
die mate dat deze de oorzaak kunnen zijn van de gestoorde ontvangst
van Westpoint.

3. Op 5 november 2013 ontvangt de VRM de schriftelijke opmerkingen van
Aalter.
VBRO Aalter dient geen schriftelijke opmerkingen in.

4. De klager en de aangeklaagde radio-omroeporganisaties zijn
rechtsgeldig en aangetekend uitgenodigd voor de zitting van 25 november
2013.

5. Aalter wordt op de zitting vertegenwoordigd door Wim Van Geert.
Ondanks regelmatige oproeping verschijnt niemand voor Westpoint en
VBRO Aalter.

TOEPASSELIJKE REGELS
6. Artikel 135 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep
en televisie (hierna : het Mediadecreet) bepaalt :
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“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de
landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisatie. De verplaatsing
van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het
frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is
goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.
De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een
technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften
is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze
aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren.”

A. Argumenten van de aangeklaagde omroeporganisaties.

7.1. Aalter voert een aantal technische argumenten aan en beweert zelf
een bedroevende ontvangst te hebben onder meer omwille van een
gebrekkig Vlaams frequentieplan.
De radio-omroeporganisatie wijst er op niemand te storen of in het verleden
gestoord te hebben.

7.2. VBRO Aalter heeft geen opmerkingen ingediend.

B. Beoordeling.

8. Uit de uitgevoerde metingen blijkt dat de uitzendingen van Aalter en
VBRO Aalter niet de oorzaak kunnen zijn van de gestoorde ontvangst van
Westpoint. Uit het onderzoek blijkt dat de eigen zendinstallatie van
Westpoint niet correct staat afgesteld.
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Gelet op het bovenstaande zijn storingen in hoofde van Aalter en VBRO
Aalter ten aanzien van Westpoint niet bewezen.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
de klacht van VZW Westhoek Radio ontvankelijk doch ongegrond te
verklaren.

Aldus uitgesproken te Brussel op 25 november 2013.

D. PEEREMAN
griffier

P. SOURBRON
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de
Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen
zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

