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In de zaak van VZW West Point tegen VZW Radio Christina,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 9 juni 2006, 30 juni 2006 en 15 september 2006,
Neemt op de laatst vermelde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een brief van 22 december 2005 legt VZW West Point (radio
Martinique), met maatschappelijke zetel Gerhoevenstraat 6 te 3945 Ham,
klacht neer tegen VZW Radio Christina (Radio Christina), met
maatschappelijke zetel Bergstraat 20 te 2220 Heist-op-den-Berg, wegens
storingen.
2. Op 10 februari 2006 treedt het decreet van 16 december 2005 houdende
de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, in werking.
Artikel 17 van bovengenoemd decreet bepaalt dat de Regulator alle rechten
en plichten van onder meer het Vlaams Commissariaat voor de Media
overneemt.
3. Met een aangetekende brief van 19 mei 2006 zijn de klacht van radio
Martinique en het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de
Regulator meegedeeld aan radio Christina. De betrokken radio wordt tevens
uitgenodigd om binnen twee weken na ontvangst van het onderzoeksrapport
zijn schriftelijke opmerkingen in te dienen.
4. De betrokkenen zijn bij aangetekende brief van 19 mei 2006 opgeroepen
om voor de Regulator te verschijnen om er te worden gehoord op de
hoorzitting van 9 juni 2006.
Ze zijn er bij dezelfde aangetekende brief op gewezen dat de Vlaamse
Regulator voor de Media alle rechten en plichten van het oude Vlaams
Commissariaat voor de Media overneemt en dat in afwachting van een
nieuw uitvoeringsbesluit en een nieuw reglement van orde in een
overgangsfase zoveel mogelijk verder toepassing wordt gemaakt van de
bestaande regelingen.
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5. Radio Christina bezorgt geen schriftelijke opmerkingen aan de Regulator.
6. Beide partijen zijn door de Regulator in hun betoog en verweer gehoord
ter zitting van 9 juni 2006.
Namens en voor VZW West Point (radio Martinique) verschijnen de heren
Kristof Bekkers en Marc Windmolders. Namens en voor VZW Radio
Christina (radio Christina) verschijnt de heer Jean-Pol De Bie.
7. Op 4 september 2006 treedt het besluit van de Vlaamse regering van 30
juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de
Media in werking.

DE FEITEN
8. Het BIPT stelt tijdens een controle van radio Christina op 16 februari
2006 vast dat het kabeltype niet conform de voorwaarden van de
zendvergunning is.
9. Ter gelegenheid van een veldsterktemeting, zowel voor als na de controle
op 16 februari 2006, wordt een waarde van 65 dBµV gemeten.
Tijdens een veldsterktemeting op 28 maart 2006 wordt evenwel een waarde
van 80 dBµV gemeten.
Het BIPT concludeert dat het zendvermogen verhoogd werd. Deze
conclusie van het BIPT wordt door berekeningen van de administratie
Media bevestigd : het gemeten niveauverschil zou wijzen op een verhoging
en vermenigvuldiging van het zendvermogen met een factor tussen 20 en
30.

HET RECHT
10. Artikel 37, tweede lid, van de decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het
Mediadecreet) bepaalt dat de particuliere radio-omroepen een technische
uitrusting gebruiken die conform de wettelijke en decretale voorschriften is,
en zich houden aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden
het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.
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A. Argumenten van de aangeklaagde omroep
11. Radio Christina heeft geen schriftelijke opmerkingen ingediend.
B. Beoordeling
12. Uit de vergelijking van de resultaten van de veldsterktemetingen door
het BIPT blijkt dat het zendvermogen tussen de eerste meting op 16 februari
2006 en de tweede meting op 28 maart 2006 gemanipuleerd werd. De
Regulator steunt zijn overtuiging dat er een overtreding is begaan mede op
de berekeningen van de afdeling Media op basis van het gemeten
niveauverschil (zie punt 9).
13. De manipulatie van het zendvermogen heeft een zware
vermogensoverschrijding tot gevolg die resulteert in een expansieve
vergroting van het zendbereik van radio Christina, wat zondermeer leidt tot
storingen van andere radio-omroepen.
14. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt ook dat radio Christina met een
ander kabeltype heeft uitgezonden.
15. Uit bovenstaande volgt dat radio Christina gedurende een tijd niet heeft
uitgezonden volgens zijn zendvergunning. De Regulator stelt vast dat de
betrokken radio de vaststellingen niet kan verantwoorden.
16. Bij het bepalen van de strafmaat kan de Regulator niet voorbijgaan aan
het gegeven dat radio Christina een zware inbreuk pleegt door zijn
zendvermogen fors te verhogen.

OM DEZE REDENEN, BESLIST
REGULATOR VOOR DE MEDIA

DE

VLAAMSE

1. De klacht van radio Martinique ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. In hoofde van radio Christina een inbreuk vast te stellen op artikel 37
van het Mediadecreet;
3. Overeenkomstig artikel 176, §1, van het Mediadecreet, aan radio
Christina een administratieve geldboete van 1250 euro op te leggen;
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4. Radio Christina aan te manen zich te conformeren aan alle
voorwaarden van de toegekende zendvergunning.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 15 september 2006.

D. PEEREMAN
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.

