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________

In zake : v.z.w. Golden Flash tegen v.z.w. Socio-Culturele Organisatie voor Pluralistische Lokale
Informatie en Animatie (Scoplia) (KL2001/0107)

________

1.
Met een ter post aangetekende brief van 12 juni 2001, ontvangen ter griffie van het
Vlaams Commissariaat voor de Media op 13 juni 2001, legt de v.z.w. Golden Flash, met
maatschappelijke zetel Renderstraat 104 te 2260 Westerlo, klacht neer tegen v.z.w. SocioCulturele Organisatie voor Pluralistische Lokale Informatie en Animatie (hierna : Scoplia),
roepnaam radio Scoplia, met maatschappelijke zetel Grote Baan 188 te 3150 Haacht,
ondertussen overgebracht naar Pastoor Bellonstraat 3 te 3018 Wijgmaal.

2.
De klacht van v.z.w. Golden Flash en het onderzoeksrapport van de
administratie Media zijn op 30 januari 2002 aan v.z.w. Scoplia meegedeeld. Deze heeft haar
schriftelijke opmerkingen meegedeeld met een brief van 12 februari 2002.
Op 8 maart 2002 zijn de betrokkenen opgeroepen voor de hoorzitting van 22
maart 2002.
Op die hoorzitting is voor radio Scoplia verschenen, Philippe Persoons,
bestturder-coördinator van de v.z.w. Scoplia. Hij is in zijn betoog en verweer gehoord.

Voor v.z.w. Golden Flash is ter hoorzitting niemand verschenen, maar met
brieven van 13 maart 2002 heeft de voorzitter van v.z.w. Golden Flash een geldige reden van
afwezigheid aangevoerd en tevens zijn schriftelijke opmerkingen op de reactie van radio
Scoplia laten geworden.

3.
De v.z.w. Golden Flash stelt in haar klacht dat er problemen optreden met de
ontvangst van Radio Flash doordat Radio Scoplia met een te groot vermogen zou uitzenden.
4.
Bij een eerste controle, op 3 september 2001 door het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie bij Radio Scoplia verricht, werd vastgesteld dat een
versterker met zendvermogen van 300 Watt was aangesloten, terwijl het toegekende
uitgangsvermogen slechts 24 Watt bedraagt.
Bij een tweede controle, op 14 december 2001 door het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie bij Radio Scoplia verricht, bleken deze vaststellingen
identiek.
Bij geen van beide controles is een veldsterktemeting gedaan. Evenmin is de
versterker door het BIPT buiten dienst gesteld.

5.
Artikel 32, 5°, van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995 betreffende de
radio-omroep en de televisie, bepaalt dat particuliere radio's, om erkend te worden en te blijven,
een technische uitrusting dienen te gebruiken conform de wettelijke voorschriften en zich
dienen te houden aan de bepalingen van de zendvergunning.
Volgens de zendvergunning is de maximale waarde van het effectief uitgestraald
vermogen van de zendinstallatie 55 Watt, doch is het toegestane uitgangsvermogen van de
zendapparatuur 24 Watt.

6.
In zijn brief van 12 februari 2002 en ter hoorzitting van 22 maart 2002 geeft Philippe
Persoons toe dat in de technische uitrusting van radio Scoplia een versterker met een technische
capaciteit van 300 Watt is opgenomen. Die versterker wordt occasioneel gebruikt, met name in
noodsituaties die hij wijdt aan de uitzendingen met zeer hoog vermogen van een Franstalige
radio die op de frequentie 104.3 MHz uitzendt.
Philippe Persoons onderstreept dat de versterker slechts af en toe wordt gebruikt, dat
het effectief uitgezonden vermogen in dit geval nooit is gemeten en dat het BIPT de versterker
nimmer buiten dienst heeft gesteld.

7.

Vast staat dat de v.z.w. Scoplia, in haar radio-uitrusting, met de versterker met een
technische capaciteit van 300 Watt een zendapparatuur heeft opgenomen die niet vergund is.
Niet tegengesproken is dat van die versterker slechts occasioneel gebruik wordt gemaakt. Dat
door dat occasioneel gebruik een andere radio zou zijn gestoord is niet naar behoren
aangetoond. Evenmin kan eraan worden voorbijgegaan dat het BIPT het niet nodig heeft
geoordeeld de versterker buiten dienst te stellen of het effectief uitgezonden vermogen te
meten. Bij de bepaling van de sanctie moet met die omstandigheid rekening worden gehouden.

OM DIE 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 om te worden erkend als landelijke radio-omroep en artikel 7
van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond;
- waarschuwt, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde Vlaamse decreten
betreffende de radio-omroep en televisie, de v.z.w. Scoplia uit Haacht.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op
18 november 2002
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D.
Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.
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