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BESLISSING

14 juni 2002
________
In zake : klacht van v.z.w. Antigoon uit Antwerpen tegen v.z.w. Horizon uit Berlaar
(KL2002/0126).
________
1.
Met een ter post aangetekend schrijven d.d. 28 december 2001, ter griffie ontvangen op 7
januari 2002, legt de v.z.w. Antigoon uit Antwerpen, houder van de erkenning en
zendvergunning van de gelijknamige radio, klacht neer tegen v.z.w. Horizon uit Berlaar,
houder van de erkenning en zendvergunning van de gelijknamige radio, omdat deze haar lokale
radio sterk zou storen.
2.1. De administratie Media heeft op 3 april 2002 een onderzoeksnota aan het Commissariaat
voorgelegd met als bijlage een verslag van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie van 21 maart 2002 met vaststellingen die gemaakt werden in het kader van
controlebezoeken bij Radio Antigoon op 1 februari 2002 en bij Radio Horizon op 24 januari
2002 en 10 maart 2002.
Een afschrift van de klacht en van het onderzoeksrapport werd aan de partijen bezorgd bij brief
van 9 april 2002.
Radio Horizon heeft schriftelijke bemerkingen aan het Commissariaat bezorgd bij brief van 16
april 2002.
Radio Antigoon en Radio Horizon werden bij brief van 31 mei 2002 uitgenodigd om op 14 juni
2002 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
2.2. In het onderzoeksrapport meldt de administratie de volgende vaststellingen:
2.2.1. Radio Antigoon zendt volledig uit volgens zijn zendvergunning.
2.2.2. Bij een controle van het radiosignaal van radio Horizon vanop afstand op 24
januari 2002 wordt een signaal gemeten van 92dB, d.i. de referentiewaarde. Bij
een nieuwe controle op 10 maart 2002 op dezelfde plaats wordt een signaal
gemeten van 102 dBµV. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie stelt dat een niveauverschil van 10 dB tussen beide metingen
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overeenstemt met een factor 10, wat betekent dat het vermogen bij de
tweede controle 10 keer hoger was ingesteld als vastgesteld bij de eerste controle.
3.1. Naar luid van artikel 32, 5°, van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995
betreffende de radio-omroep en de televisie dienen de particuliere radio’s een technische
uitrusting te gebruiken conform de wettelijke voorschriften en zich te houden aan de bepaling
van de zendvergunning.
3.2. Artikel 2, §1, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 betreffende de
toekenning van zendvergunningen aan de erkende radio’s bepaalt dat het effectief uitgestraald
vermogen van de zendinstallatie van een lokale radio 100 Watt niet mag overschrijden.
4.
Radio Horizon werd door het Commissariaat op 14 juni 2002 in de persoon van
stationmanager Steven Cauwenberg gehoord.
In de toelichting ter zitting verstrekt drukt de v.z.w. Horizon haar verwondering uit over het
verschil in de metingen van het BIPT en voert aan niets aan haar zendvermogen gewijzigd te
hebben. V.z.w. Horizon meent een verklaring voor het verschil in meting te vinden in het
vervangen van een 15 jaar oude antenne door een nieuw type, met een veel beter rendement. De
betrokken radio verwijst hierbij naar een aanvraag tot wijziging van de zendvergunning die
hiervoor op 11 april 2002 werd ingediend.
Uit de sub 2.2.2 vermelde metingen kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
worden afgeleid dat er effectief een vermogensoverschrijding was, maar dat die op basis van
het voorgelegde verslag niet exact kwantificeerbaar is.

5.
Het Commissariaat concludeert derhalve dat Radio Horizon effectief heeft uitgezonden
met een te hoog vermogen.
Wat de door de betrokken radio aangevoerde reden hiervoor, zijnde het vervangen van de
antenne betreft, is het een vaststaand feit dat de vervanging van de antenne aan het
Commissariaat pas werd medegedeeld op 11 april 2002.
Derhalve moet besloten worden dat de antenne ofwel reeds vóór deze datum, tussen de beide
metingen werd vervangen, ofwel na de tweede meting. In het tweede geval kan de vervanging
geen verklaring bieden. In het eerste geval heeft de omroep geen tijdige melding van de
verandering gedaan, laat staan daartoe een wijziging van vergunning aangevraagd.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media

Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 7 van het Reglement van orde van het
Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond;
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-

beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de bovengenoemde gecoördineerde
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie de v.z.w. Horizon uit Berlaar te
waarschuwen wegens overtreding van artikel 32, 5°, van de gecoördineerde decreten
van 25 januari 1995 betreffende de radio-omroep en de televisie.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 14 juni 2002 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend voorzitter, P.
Herroelen en J. Blomme, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D. Peereman,
waarnemend griffier.
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