VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 452

Beslissing nr. : 2005/004

BESLISSING

21 januari 2005

________

In zake : VZW Radio Ham (Radio Ham) tegen VZW Radio Formule 1 (Radio Formule
1) en “Radio Geel op frequentie 104.6 Mhz”. (KL2004/0249)

________

Bij brief van 9 juni 2004, ontvangen ter griffie van het Vlaams Commissariaat
voor de Media op 15 juni 2004, legt de VZW Radio Ham (Radio Ham) met
maatschappelijke zetel Wasseven 20 te 3945 Ham, klacht neer tegen VZW Radio
Formule 1 (Radio Formule 1) met maatschappelijke zetel Edw. Staintonstraat 74/1 te
3550 Heusden-Zolder en tegen “Radio Geel op frequentie 104.6 Mhz”.
1.

2
De aangeklaagde feiten kunnen als volgt worden beschreven: Radio Ham zou gestoord
worden door een aantal radio’s waardoor het uitzendcomfort te klein is om leefbaar te
blijven.

2.
De administratie Media legt op 9 december 2004 een onderzoeksrapport
aangaande deze klacht voor met vaststellingen van het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).
De bevindingen van de administratie Media worden op 23 december 2004 aan
klager bezorgd. Het Commissariaat deelt daarbij mee dat het gelet op deze bevindingen
overweegt geen verder gevolg aan deze klacht te geven.
Aan Radio Ham wordt de mogelijkheid gegeven om binnen de twee weken na
ontvangst van deze bevindingen eventuele opmerkingen aan het Commissariaat mee te
delen.
Radio Ham deelt op 6 januari 2005 mee dat het uitzendcomfort van de radio
groter geworden is.

3.
Artikel 34 van de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie
luidt: “ (…) De particuliere radio-omroepen gebruiken een technische uitrusting die
conform is met de wettelijke en decretale voorschriften en houden zich aan de bepalingen
van de zendvergunning. Zij aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren.”
Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van
de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende aanvullende
kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen
luidt:
“ Om ontvankelijk te zijn, moet een bij het Commissariaat ingediende klacht aan de
volgende voorwaarden voldoen :
1°

verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het
Commissariaat;

2°

ingediend zijn uiterlijk twee weken na de gebeurtenis die aanleiding heeft
gegeven tot de klacht;

3°

de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

4°

het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen
waarop zij steunt en met aanduiding van de rechtspersoon waartegen de klacht is
gericht;

5°

het belang bij het indienen van de klacht aangeven behalve indien het gaat om
een klacht met betrekking tot de bepalingen van Titel IV, Hoofdstuk II, Afdeling
2 van de gecoördineerde decreten;

3

6°

de klacht moet ondertekend zijn. Indien de klacht ingediend wordt door een
rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de
statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Klachten die kennelijk niet voldoen aan deze bepalingen worden door het Commissariaat
onmiddellijk in een schriftelijke en met redenen omklede beslissing onontvankelijk
verklaard.”

4.1.
Uit de onderzoeksnota van de administratie Media van 9 december 2004 blijkt
na controle en referentiemetingen dat het BIPT op 18 oktober 2004 bij Radio Formule 1
heeft vastgesteld dat deze uitzendt volgens de voorwaarden van de zendvergunning.
4.2.
Er is geen lokale radio erkend met roepnaam Geel die uitzendt op de frequentie
104.6 MHz. Uit het onderzoeksrapport van de administratie Media van 9 december 2004
blijkt bovendien dat de enige lokale radio die uitzendt op deze frequentie dit volledig
conform zijn zendvergunning doet.

5.1.
Uit het onderzoeksrapport van de administratie Media van 17 november 2004 en
de erin opgenomen vaststellingen van het BIPT blijkt niet dat Radio Ham zou gestoord
worden door Radio Formule 1.
5.2.
M.b.t. de door Radio Ham als “Radio Geel op frequentie 104.6 Mhz”
omschreven radio-omroep stelt het Commissariaat vast dat dit geen erkende radioomroep is en dat de rechtspersoon waartegen de klacht is gericht ook niet wordt
aangegeven.

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 aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van
particuliere radio-omroepen en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams
Commissariaat voor de Media,

-

beslist dat de klacht van VZW Radio Ham tegen VZW Radio Formule 1
ongegrond is;

-

beslist dat de klacht van VZW Radio Ham tegen de radio-omroep die door
Radio Ham omschreven wordt als “Radio Geel op frequentie 104.6 Mhz” niet

4
ontvankelijk is omdat de rechtspersoon waartegen de klacht is gericht niet wordt
aangegeven.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 21 januari 2005 door
het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D.
Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, wnd. griffier.

D. Peereman
wnd. griffier

J. Baert
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 administratie van de Raad van State.

