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BESLISSING
________
In zake : v.z.w. Vrije Radio Dallas uit Lembeke tegen v.z.w. Caroline uit Gent
(dossiernummer: KL990026).
________
1. Met een ter post aangetekende brief van 10 juni 1999, ontvangen ter griffie
van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) op 15 juni 1999, legt de
v.z.w. Vrije Radio Dallas, met maatschappelijke zetel Gentweg 25 te 9971
Lembeke, klacht neer tegen v.z.w. Caroline, met maatschappelijke zetel G.
Callierlaan 298, te 9000 Gent en tegen een niet nader genoemde radio uit Deinze.
De v.z.w. Vrije Radio Dallas stelt in haar klacht dat de uitzendingen van haar
radio TRL, reeds enige tijd worden gestoord.

2. Op 22 december 1999 heeft de administratie Media aan het Commissariaat
een desbetreffend onderzoeksrapport voorgelegd.
Met brief van 7 januari 2000 is de klacht van v.z.w. Vrije Radio Dallas
meegedeeld aan de v.z.w. Caroline. De klacht tegen een niet nader genoemde
radio uit Deinze voldoet niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
De v.z.w. Caroline deelt op 24 januari 2000 schriftelijke opmerkingen aan het
Commissariaat mee.
Met brief van 27 januari 2000 worden de betrokkenen opgeroepen om op 11
februari 2000 voor het VCM te verschijnen om er te worden gehoord.
De betrokken radio’s zijn door het VCM in hun betoog en verweer gehoord
ter zitting van 11 februari 2000.

3. Uit een controle door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT), uitgevoerd op 29 november 1999 blijkt dat Radio
Caroline met een vermogen van 68 Watt heeft uitgezonden in plaats van de

vergunde 29 Watt en dat de frequentiezwaai van Radio Caroline 90 KHz
bedroeg in plaats van de vergunde 75HKz.
Bij een tweede controle werd vastgesteld dat Radio Caroline terug conform
zijn zendvergunning uitzond. Wel werd geconstateerd dat zowel Radio Caroline
als Radio TRL een kabel gebruiken die niet conform hun zendvergunning is.

4. Op de hoorzitting ontkende Radio Caroline de inbreuk niet, maar stelde hij
dat onmiddellijk na de eerste controle weer uitgezonden werd met een vermogen
en een frequentiezwaai conform de vergunning.

5. Radio Caroline verklaarde genoodzaakt te zijn het vermogen op te drijven
omdat precies radio TRL, klager, Radio Caroline door het onrechtmatig gebruik
van versterkers stoort. Dit element is niet dienend voor de beoordeling van de
zaak. Bovendien bleek uit een controle van het BIPT, uitgevoerd bij Radio TRL
op 13 oktober 1999, dat deze zender, behoudens wat de kabel betreft, ingesteld
was volgens de karakteristieken bepaald in de zendvergunning.

6. De aangeklaagde radio pleegde een inbreuk op artikel 32, 5° van de
gecoördineerde omroepdecreten.

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,
- verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond;
- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de op 25 januari 1995
gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, de v.z.w.
Radio Caroline te waarschuwen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 23 juni 2000
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, D. Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn,
griffier.
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