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In de zaak van VRM tegen VZW Music And Info
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr P. SOURBRON, voorzitter,
Dhr C. ADAMS, ondervoorzitter,
Dhr R. LANNOO,
Mevr P. VALCKE,
Mevr K. VAN DER PERRE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 14 oktober 2013,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Op 18 juli 2013 legt de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor
de Media (hierna: de VRM) een rapport voor aangaande het uitzendgedrag
van de lokale radio-omroeporganisatie VZW Music And Info (hierna: Music
And Info), met maatschappelijke zetel Nieuwbaan 150 te 1742 Ternat.
2. Op 26 augustus 2013 beslist de algemene kamer van de VRM om, op
basis van het onderzoeksrapport, tegen Music And Info een procedure op
tegenspraak op te starten.
3. De beslissing om een procedure op tegenspraak op te starten wordt
samen met het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 4 september
2013 aan Music And Info meegedeeld.
4. Op 18 september 2013 ontvangt de VRM de schriftelijke opmerkingen
van Music And Info.
5. Music And Info wordt op de hoorzitting van 14 oktober 2013
vertegenwoordigd door Philippe Vangerven, voorzitter.

DE FEITEN
6. Bij veldsterktemetingen tijdens de maand juni 2013 door het
onderzoeksteam van de VRM werd vastgesteld dat de uitzendingen door
Music And Info duidelijk veel verder reiken dan het vergunde zendbereik,
zoals bepaald in de zendvergunning van 16 november 2009, toelaat.
Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna:
BIPT) werd verzocht een uitvoerig onderzoek in te stellen naar de
uitzendingen door Music And Info.
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7. Bij brief van 2 juli 2013 bezorgt het BIPT de VRM de resultaten van
controles bij Music And Info op 24 en 26 juni 2013.
Het BIPT heeft op 24 juni 2013 een referentiemeting uitgevoerd in functie
van een latere controle. Daarna werd met de verantwoordelijke van Music
And Info een afspraak gemaakt om de zendinstallatie op 26 juni 2013 te
controleren.
Tijdens de aangekondigde controle op 26 juni 2013 heeft het BIPT
vastgesteld dat het vermogen correct stond ingesteld en de
veldsterktewaarde een stuk lager lag dan gemeten op 24 juni 2013 op
hetzelfde punt. Dit wijst erop dat het vermogen bij de referentiemeting op
24 juni 2013 te hoog stond ingesteld, zoals ook wordt toegegeven door de
aanwezige verantwoordelijke van de lokale radio-omroeporganisatie.
Het BIPT heeft eveneens vastgesteld dat gebruik werd gemaakt van een
andere antenneconfiguratie en van een kortere kabellengte dan vergund,
wat het uitgestraald vermogen de facto verhoogt.
8. Volgens de onderzoekscel blijkt uit de vergelijking van de door het BIPT
gemeten waarden dat de radio op 24 juni 2013 een uitgestraald vermogen
hanteerde van 18,2 x het vergunde vermogen. Dit betekent dat de zender
op 255 Watt zou zijn ingesteld in plaats van op 14 Watt zoals vergund.

TOEPASSELIJKE REGELS
9. Artikel 135 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en televisie (hierna: het Mediadecreet) luidt als volgt:
“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 omroeporganisatie
10. Music And Info betwist niet dat bij de referentiemeting van 24 juni 2013
het vermogen hoger stond ingesteld dan de vergunde 14 Watt. Na de
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controle werd het vermogen teruggezet op 14 Watt. De radio betwist wel
dat het vermogen op 255 Watt stond ingesteld.
De afwijkende antenneconfiguratie en het gebruik van een kortere
kabellengte zijn volgens de omroeporganisatie te wijten aan
verbouwingswerken in het stadion van voetbalclub Eendracht Aalst, waar
de zendinstallatie van Music And Info is gevestigd.
De omroeporganisatie geeft aan dat intussen een nieuwe zendvergunning
werd aangevraagd en verkregen. De zender werd meteen conform de
nieuwe vergunning afgesteld.
B. Beoordeling
11. Uit de vaststellingen van het BIPT op 24 en 26 juni 2013 blijkt dat Music
And Info heeft uitgezonden met een veelvoud van het vergunde vermogen
en een andere antenneconfiguratie en kabellengte dan vergund.
De algemene kamer van de VRM stelt vast dat Music And Info deze feiten
niet betwist, afgezien van de hoogte van de vermogensoverschrijding.
Uit het bovenstaande volgt dat Music And Info een inbreuk op artikel 135
van het Mediadecreet heeft begaan door een technische uitrusting te
gebruiken die niet conform de wettelijke en decretale voorschriften is,
ongeacht de factor van het te hoog uitgestraalde vermogen.
Verbouwingswerken op de plaats van de zendinstallatie wettigen de, in dit
geval overigens aanzienlijke, overschrijding van het vergunde
zendvermogen niet.
12. Het overschrijden van het vergunde zendvermogen wordt steeds als
een ernstige inbreuk beschouwd. De orde binnen het radiolandschap zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de Vlaamse
Regering - en het zendcomfort van andere radio-omroeporganisaties,
worden verstoord of zelfs teniet gedaan wanneer een radioomroeporganisatie zich niet houdt aan zijn maximaal vergund
zendvermogen.
Het gegeven dat Music And Info intussen een nieuwe zendvergunning
heeft bekomen en conform deze zendvergunning uitzendt, doet geen
afbreuk aan deze vaststellingen.
Gelet op de bovenstaande elementen is een administratieve geldboete van
500 euro een gepaste sanctie.
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OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
In hoofde van VZW Music And Info een inbreuk vast te stellen op artikel
135 van het Mediadecreet;
Overeenkomstig artikel 228, 4°, van het Mediadecreet VZW Music And Info
een administratieve geldboete van 500 euro op te leggen.

Aldus uitgesproken te Brussel op 14 oktober 2013.

D. PEEREMAN

P. SOURBRON

griffier

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.

