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BESLISSING

17 juni 2005
________

In zake: Ambtshalve onderzoek tegen VZW Radio Relax (dossiernr. 2005/0280).
________

1.
Op 3 mei 2005 ontvangt het Vlaams Commissariaat voor de Media (hierna: het
Commissariaat) een onderzoeksrapport van de administratie Media omtrent een controle die
door het BIPT werd uitgevoerd bij VZW Radio Relax (radio Relax).
Daaruit blijkt dat radio Relax de bepalingen van zijn zendvergunning niet zou hebben
nageleefd wat betreft de hoogte van de antenne.

2.
Het Commissariaat beslist op 20 mei 2005 om, op basis van dat onderzoeksrapport,
tegen radio Relax, eigendom van de VZW Radio Relax, met maatschappelijke zetel 4e
Regiment Karabinierstraat 1 te 8980 Zonnebeke, een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 1 juni 2005 aan radio Relax meegedeeld. De
betrokken radio wordt bij dezelfde brief opgeroepen om op 17 juni 2005 voor het
Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Op 13 juni 2005 ontvangt het Commissariaat de schriftelijke opmerkingen van radio
Relax.

Op de hoorzitting is de heer André Deleu voor radio Relax verschenen. De radio werd
in zijn verweer gehoord.

3.
Artikel 37 van de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het omroepdecreet), bepaalt dat de
zendinstallaties van de particuliere radio-omroepen in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radioomroep liggen. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voorzover die inpasbaar
is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning werd goedgekeurd
door het Vlaams Commissariaat voor de Media.
De particuliere radio-omroepen gebruiken een technische uitrusting die conform de
wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de
zendvergunning. Zij aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren.
4.
Het BIPT heeft tijdens een controle op 14 maart 2005 vastgesteld dat de hoogte van de
antenne 45m bedraagt i.p.v. 36m zoals op de zendvergunning vermeld.
Tijdens de hoorzitting wordt deze vaststelling niet betwist. De vertegenwoordiger van radio
Relax stelt dat niemand zich bewust was van het gegeven dat de antenne te hoog was.
Intussen heeft Radio Relax ook een blikseminslag gehad waardoor 2 antennes momenteel
onbruikbaar zijn. Radio Relax hoopt tegen september te verhuizen en geheel conform zijn
zendvergunning uit te zenden.
5.
Uit de hoorzitting en uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat radio Relax
gedurende een tijd niet heeft uitgezonden volgens zijn zendvergunning.
Bij het bepalen van de strafmaat houdt het Commissariaat rekening met het gegeven
dat het een eerste overtreding van radio Relax betreft. Het Commissariaat maant radio Relax
wel aan om zich onverwijld te conformeren aan de bepalingen van zijn zendvergunning.

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 en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
stelt in hoofde van VZW Radio Relax een inbreuk vast op artikel 37 van het
omroepdecreet;
waarschuwt VZW Radio Relax, overeenkomstig artikel 172, §1, van het
omroepdecreet.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 17 juni 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht en J.
Boon, commissarissen bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman
waarnemend griffier

J. Baert
voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 14 juli 1998 houdende vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor
de Media en houdende aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning
van particuliere radio-omroepen, een bezwaarschrift worden ingediend. Artikel 9, §2, van dat
besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het
Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen
of op middelen waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft
geantwoord;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de
beslissing waartegen bezwaar wordt ingediend;
6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een
rechtspersoon, wordt het ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten
bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen”.

