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In de zaak van NV Vlaanderen Eén tegen VZW MAX 

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

Dhr P. SOURBRON, voorzitter, 
Dhr C. ADAMS, ondervoorzitter, 
Mevr P. VALCKE, 
Mevr K. VAN DER PERRE, leden 

en Dhr D. PEEREMAN, griffier, 

Na beraadslaging op 11 december 2017, 
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing: 

 

PROCEDURE 

1. Met een aangetekende brief van 21 maart 2017 aan de Vlaamse Regulator 
voor de Media (hierna: VRM) legt de landelijke radio-omroeporganisatie NV 
Vlaanderen Eén (hierna: radio Nostalgie), met maatschappelijke zetel 
Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen, klacht neer tegen de lokale radio-
omroeporganisatie VZW MAX (hierna: radio MAX), met maatschappelijke zetel 
Beukenpark 31 te 9880 Aalter, wegens storingen van de uitzendingen te 
Oudenaarde (104.8 MHz). 
Radio Nostalgie voert aan dat de storingen fluctuerend zijn maar dat er een 
duidelijke verhoging van het aantal klachten is tijdens het weekend. 
 
 
2. Met een onderzoeksrapport van 14 november 2017 rapporteert de 
onderzoekscel van de VRM over de resultaten van de verschillende controles 
uitgevoerd bij radio MAX. 
 
 
3.  Bij aangetekende brief van 21 november 2017 wordt een afschrift van de 
klacht en van het onderzoeksrapport d.d. 14 november 2017 aan radio MAX 
bezorgd. De radio-omroeporganisatie wordt met dezelfde brief uitgenodigd 
om schriftelijke opmerkingen in te dienen en wordt tevens uitgenodigd voor 
de zitting op 11 december 2017. 
 
Bij aangetekende brief van 21 november 2017 wordt radio Nostalgie 
uitgenodigd voor de zitting op 11 december 2017. 
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4.  Op 8 december 2017 bezorgt radio MAX schriftelijke opmerkingen, die op 
dezelfde datum aan radio Nostalgie worden bezorgd. 
 
 
5. Op 11 december 2017 bezorgt radio Nostalgie zijn technische observaties en 
opmerkingen. 
 
 
6. Radio Nostalgie en radio MAX verontschuldigen zich voor hun afwezigheid 
op de hoorzitting van 11 december 2017. 
 
 

 

DE FEITEN 

6. Uit de vaststellingen van het onderzoek naar de uitzendingen van radio Max 
door de onderzoekscel blijkt het volgende: 
 

- voorafgaand aan de formele klacht heeft radio Nostalgie meermaals 
contact opgenomen met de onderzoekscel van de VRM om storingen 
door radio MAX op de uitzendingen van radio Nostalgie te 
Oudenaarde door te geven.  Radio Nostalgie zou het probleem meer 
dan eens hebben aangekaart bij radio MAX en zou beschikken over 
eigen meetresultaten die wijzen op een fluctuerende verhoging van 
het zendvermogen.  
Uit een meetonderzoek met veldsterktemetingen uitgevoerd door de 
onderzoekscel op vrijdag 3 maart 2017, kan niet worden afgeleid dat 
de uitzendingen van radio MAX dermate sterk zouden zijn dat ze de 
uitzendingen van radio Nostalgie te Oudenaarde zouden kunnen 
storen; 
 

- na contact op 24 maart 2017 door de onderzoekscel met radio MAX 
met de vraag te reageren op de storingsklacht en met het dringend 
verzoek elke vorm van onvergund zendgedrag te staken, bevestigt 
radio MAX het wettelijk vergund zendvermogen te respecteren maar 
erkent dat twee van de vier dipolen op de zendmast los zouden zitten 
en hersteld moeten worden.  
Op 6 april 2017 meldt radio MAX dat bij een technische controle bleek 
dat er stukken vervangen moeten worden en worden er 
herstellingswerken aan de antenne-installatie uitgevoerd;  
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- uit een tweede meetonderzoek met veldsterktemetingen uitgevoerd 
door de onderzoekscel op donderdag 8 juni 2017 in het zendgebied 
van radio MAX en in de richting van Oudenaarde, blijkt dat de 
veldsterkte van het signaal van radio MAX sterk afneemt in de richting 
van Oudenaarde;  
 

- uit een derde meetonderzoek met veldsterktemetingen uitgevoerd 
door de onderzoekscel op donderdag 15 juni 2017 in het zendgebied 
van radio Nostalgie te Oudenaarde, kan niet worden afgeleid dat de 
uitzendingen van radio MAX te Aalter (104.7 MHz) storingen 
veroorzaken op de uitzendingen van radio Nostalgie te Oudenaarde 
(104.8 MHz);  
 

- de onderzoekscel heeft meermaals aan radio Nostalgie gevraagd of het 
klachtdossier op basis van de onderzoeksbevindingen kon worden 
afgesloten. Op 28 september 2017 deelt radio Nostalgie mee formeel de 
klacht te handhaven vermits de storingen zich in het weekend zouden 
blijven voordoen;  
 

- voor een vierde meting heeft de onderzoekscel doorlopend van vrijdag 
27 oktober 2017 om 14u10 tot en met maandag 30 oktober 2017 om 
10u45 veldsterktemetingen van het signaal van radio MAX op een vast 
punt te Aalter uitgevoerd. De gemeten veldsterkte bedroeg gemiddeld 
68 dBµ V/m en bleef quasi constant gedurende de gehele 
opnameperiode. Volgens de onderzoekscel betekent dit dat er tijdens 
het betrokken weekend geen sprake is van een verhoging van het 
zendvermogen van radio MAX te Aalter op 104.7 MHz. 

 
 

TOEPASSELIJKE REGELS 

7. Artikel 135 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep 
en televisie (hierna: het Mediadecreet) luidt als volgt: 
 
“De zendinstallaties van de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-
omroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de landelijke, 
regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de 
zendinstallaties is toegestaan als die inpasbaar is in het frequentieplan en 
nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse 
Regulator voor de Media. 
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De landelijke, regionale, netwerk- 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 

8. Radio MAX verwijst naar de metingen van de onderzoekscel die zouden 
aantonen dat zij Radio Nostalgie niet storen. 
De radio-omroeporganisatie merkt nog op dat zij tijdens het weekend geen 
toegang heeft tot de site waar haar mast staat, tenzij bij hoogdringendheid. 
 
 

 

B. Beoordeling 

9. Uit de vaststellingen van de onderzoekscel, gebaseerd op vier 
meetonderzoeken op verschillende data gespreid over meerdere maanden, 
zowel op weekdagen als in het weekend, kan niet worden afgeleid dat er 
storingen veroorzaakt worden door de uitzendingen van radio MAX te Aalter 
(104.7 MHz) op de uitzendingen van radio Nostalgie te Oudenaarde (104.8 MHz). 
 
De verwijzing naar storingen in de extra toegevoegde stukken bij mail van 11 
december 2017 van radio Nostalgie, kunnen niet bevestigd worden door de 
vaststellingen van de onderzoekscel. Bovendien zijn de eigen meetresultaten 
waarover radio Nostalgie zou beschikken en die zouden wijzen op de 
fluctuerende verhoging van het zendvermogen bij radio MAX, nooit bij de 
klacht gevoegd. 
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Gelet op het bovenstaande zijn storingen door uitzendingen van radio MAX 
ten aanzien van radio Nostalgie te Oudenaarde niet bewezen. 
 
 

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

de klacht van NV Vlaanderen Eén ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 

 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 11 december 2017. 

 

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. 


