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BESLISSING

________
In zake : ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Alpine – De Regionale
Omroepstichting uit Roeselare (KL2000/0078).
________

1.
Op 31 mei 2000 heeft de administratie Media aan het Commissariaat een
onderzoeksrapport voorgelegd waaruit blijkt dat Radio Alpine, eigendom van de
v.z.w. Alpine – De Regionale Omroepstichting uit Roeselare, niet uitzendt vanuit de
vergunde uitzendplaats.
Het Commissariaat heeft op 30 juni 2000 beslist tegen Radio Alpine een ambtshalve
onderzoek op te starten, waarna de radio hiervan in kennis werd gesteld en het
onderzoeksrapport werd bezorgd.
Op 14 juli 2000 heeft de betrokken radio schriftelijke bemerkingen aan het
Commissariaat meegedeeld.
Op de vergadering van 29 september 2000 werd Radio Alpine door het Commissariaat
gehoord.
2.
De v.z.w. Alpine – De Regionale Omroepstichting beschikt over een
zendvergunning dd. 26 april 1996 waarvan de volgende bepalingen te dezen dienend
zijn:
adres zendinstallatie: Vijfwegenstraat 52 8800 Roeselare
coördinaten: oosterlengte :
03° 07’ 45’’
noorderbreedte: 50° 56’ 26’’
aantal dipolen van de antenne: 4.
3.
Op 26 mei 2000 werd door de administratie Media vastgesteld dat de antenne
van Radio Alpine stond opgesteld in de Kokelarestraat 34 te 8800 Roeselare. Deze
locatie heeft volgende coördinaten:

oosterlengte :
03° 07’ 21’’
noorderbreedte: 50° 56’ 57’’
Tevens werd vastgesteld dat de antenne 2 dipolen had.
4.
Overeenkomstig artikel 32, 5° van de gecoördineerde omroepdecreten moeten
de particuliere radio’s, om erkend te blijven, een technische uitrusting gebruiken
conform de wettelijke voorschriften en zich houden aan de bepalingen van de
zendvergunning.
5.
De vertegenwoordiger van Radio Alpine betwist de overtreding niet, maar
verklaart dat de oude uitzendplaats noodgedwongen moest worden verlaten omdat de
eigenaar het gebouw te koop had aangeboden. Daarom werd de zendinstallatie
overgebracht naar een locatie waar ze vroeger reeds stond opgesteld, zonder dat
hiervoor evenwel een wijziging van zendvergunning bij het Commissariaat werd
aangevraagd.
Na de hoorzitting van 29 september 2000 heeft Radio Alpine alsnog een aanvraag tot
wijziging van de zendvergunning ingediend zodat zijn situatie kan worden
geregulariseerd.
6.
De aangeklaagde inbreuk is bewezen. Bij het bepalen van de sanctie wordt
rekening gehouden met het feit dat Radio Alpine alsnog een wijziging van
zendvergunning heeft aangevraagd

OM DEZE REDENEN
HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Gelet op artikel 32 van het procedurebesluit en op artikel 8 van het reglement van orde
van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

sluit zich aan bij de bevindingen in het onderzoeksrapport van de administratie;

-

beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde omroepdecreten,
de tegen v.z.w. Alpine – De Regionale Omroepstichting uit Roeselare te
waarschuwen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 1 december 2000
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht,
dienstdoend voorzitter, J. Boon, commissaris, en C. Adams, plaatsvervangend
commissaris, bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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