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In de zaak van NV Antwerpse Radio tegen VZW Niet-openbare
Radio Contact,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter
Dhr P. HERROELEN,
Mevr C. PAUWELS, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 20 oktober 2006,
Neemt op deze datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Op 10 februari 2006 treedt het decreet van 16 december 2006 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 (hierna genoemd: het
Mediadecreet), in werking.
Artikel 17 van het Mediadecreet bepaalt dat de Regulator alle rechten en
plichten van onder meer het Vlaams Commissariaat voor de Media
overneemt.
2. Uit een onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de Regulator blijkt
dat het BIPT na controles op 22 augustus 2005 en 23 september 2005 heeft
vastgesteld dat VZW Niet-openbare Radio Contact (lokale radio Contact),
met maatschappelijke zetel Oorlogskruisenlaan 94 te 1120 Brussel, niet
conform zijn zendvergunning heeft uitgezonden.
De vaststellingen van het BIPT waren het gevolg van een klacht van NV
Antwerpse Radio (regionale radio Antwerpen 1), met maatschappelijke zetel
Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen, tegen lokale radio Contact, gericht aan het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangen op 2 augustus 2005.
3. Met een aangetekende brief van 25 oktober 2005 aan het Vlaams
Commissariaat voor de Media legt regionale radio Antwerpen 1 klacht neer
tegen lokale radio Contact, wegens storingen van de eigen uitzendingen via
de frequentie te Schoten (102.9 MHz).
4. Uit het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de Regulator blijkt
dat het BIPT na een controle op 22 mei 2006 heeft vastgesteld dat lokale
radio Contact niet conform zijn zendvergunning heeft uitgezonden.
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5. De Regulator beslist op 15 september 2006 om een ambtshalve procedure
op te starten voor de vaststellingen van het BIPT vermeld in punt 2 en die
procedure en de klacht vermeld in punt 3 samen te voegen en samen te
behandelen.
6. Met een aangetekende brief van 28 september 2006 zijn de klacht van
regionale radio Antwerpen 1 en het onderzoeksrapport aan lokale radio
Contact bezorgd. De betrokken radio wordt uitgenodigd om binnen twee
weken na ontvangst van de aangetekende brief zijn schriftelijke opmerkingen
in te dienen en wordt tevens uitgenodigd op de hoorzitting van 20 oktober
2006.
Met een aangetekende brief van 28 september 2006 wordt regionale radio
Antwerpen 1 uitgenodigd op de hoorzitting van 20 oktober 2006.
Bij aangetekende brief van 11 oktober 2006 bezorgt lokale radio Contact zijn
schriftelijke opmerkingen aan de Regulator.
7. Regionale radio Antwerpen 1 en lokale radio Contact zijn door de
Regulator in hun betoog en verweer gehoord ter zitting van 20 oktober 2006.
Namens en voor NV Antwerpse Radio (regionale radio Antwerpen 1)
verschijnen de heer Steven Hamelink en de heer Dirk Guldemont.
Namens en voor VZW Niet-openbare Radio Contact (lokale radio Contact)
verschijnt mevrouw Ann Willems.

DE FEITEN
8. Het BIPT stelt bij een controle op 22 augustus 2005 van de
zendinstallatie van lokale radio Contact te Brussel vast dat het effectief
uitgestraald vermogen voor de antenne AKK/2 (richting 270°) 220,3 Watt
bedraagt in plaats van de vergunde 98 Watt en dat het effectief uitgestraald
vermogen voor de antenne Yagi AKY/3 98 (richting 120°) 123,9 Watt
bedraagt in plaats van de vergunde 91 Watt. Het ingesteld uitgangsvermogen
van de zender bedraagt 130 Watt in plaats van de vergunde 113 Watt.
Vóór en na de controle van de zendinstallatie op 22 augustus 2005 wordt bij
een veldsterktemeting een niveau van 55 dBµV gemeten. Bij een tweede
onderzoek op 23 september 2005 wordt in dezelfde omstandigheden
eenzelfde waarde van 55 dBµV gemeten. Acht maanden na dat tweede
onderzoek wordt in dezelfde omstandigheden bij een derde onderzoek naar
aanleiding van de in punt 3 vermelde klacht een waarde van 56 dBµV
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gemeten (zie punt 4).

HET RECHT
9. Artikel 37, tweede lid, van 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.

A. Argumenten van de aangeklaagde omroep.
10. Lokale radio Contact betwist de bevindingen uit het meetrapport van
Broadcast Partners, waarop de initiële klacht van regionale radio Antwerpen
1 is gebaseerd. Lokale Radio Contact wijst er op dat Broadcast Partners een
eenzijdig aangestelde persoon is, die geen enkele tegensprekelijke
vaststelling heeft verricht. Broadcast Partners is bovendien de privé-partner
van de klager, daar zij de netwerkbeheerder van regionale radio Antwerpen 1
is.
Voorts voert lokale radio Contact aan dat het meetrapport van Broadcast
Partners is gebruikt in een procedure in kort geding voor de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel. De vordering, die door de klager tegen lokale radio
Contact was aangespannen, is door de voorzitter van de rechtbank ongegrond
verklaard.
Lokale radio Contact betwist de bevindingen van het BIPT niet, maar wijst
er op dat de klager zelf niet op optimale wijze gebruik maakt van zijn
toegewezen zendmogelijkheden. Volgens lokale radio Contact gebeurt dat
bewust, opdat de diensten van het BIPT minder ontvangst zouden kunnen
vaststellen.
Lokale radio Contact voert aan zelf gestoord te worden door de uitzendingen
van de regionale radio Antwerpen 1. Lokale radio Contact stelt dat zij om het
haar toegewezen zendgebied te bereiken, gezien de storingen veroorzaakt
door de klager, er toe verplicht wordt om op bepaalde momenten het
vermogen te verhogen.
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B. Argumenten van de klager.
11. In zijn weerwoord betwist de klager de partijdigheid van Broadcast
Partners. Er wordt op gewezen dat Broadcast Partners in andere dossiers ook
voor onder meer lokale radio Contact heeft gewerkt.
De klager stelt vast dat lokale radio Contact toegeeft met een te hoog
vermogen te hebben uitgezonden.

C. Beoordeling.
12. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat lokale radio Contact
gedurende een tijd niet heeft uitgezonden conform zijn zendvergunning. Er
werd vastgesteld dat het ingestelde uitzendvermogen 130 Watt bedraagt in
plaats van de vergunde 113 Watt. Tevens werden er overtredingen met
betrekking tot de directiviteit van de antennes vastgesteld.
Lokale radio Contact geeft toe met een te hoog vermogen te hebben
uitgezonden en voert geen argumenten aan die de niet naleving van de
bepalingen van de zendvergunning kunnen verantwoorden.

13. Door de overschrijding van het maximaal toegelaten uitgangsvermogen
van het zendtoestel en het niet respecteren van de beperkingen inzake het
effectief uitgestraald vermogen volgens het vergunde directieve
antennepatroon, blijkt de betrokken lokale radio inderdaad storingen te
veroorzaken op de uitzendingen door regionale radio Antwerpen 1 via de
frequentie 102.9 MHz te Schoten. Meer in het bijzonder gaat het om een
aantasting van de ontvangstkwaliteit van de uitzendingen van regionale radio
Antwerpen 1 en de inkrimping van het zendbereik van deze radio.
De Regulator beschouwt het welbewust of door nalatigheid overschrijden
van het vergunde vermogen steeds als een zware inbreuk De orde binnen het
radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de
Vlaamse Regering, en het zendcomfort van andere erkende radio-omroepen
worden immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet
houdt aan zijn maximaal vergund vermogen.
Bij de beoordeling van de strafmaat kan de Regulator niet voorbijgaan aan
het feit dat de betrokken radio eerder reeds werd gesanctioneerd door het
Vlaams Commissariaat van de Media voor gelijkaardige feiten (beslissing nr.
2005/049 van 14 juni 2002 en beslissing nr. 2003/018 van 18 april 2003 van
het Vlaams Commissariaat voor de Media, bevestigd door de beslissing
2003/034 van 27 mei 2003)
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Gelet op de herhaling past het naast een geldboete van 1250 euro tevens een
schorsing van de zendvergunning gedurende zeven dagen op te leggen.
Teneinde de betrokken radio tot meer verantwoordelijkheid aan te sporen,
wordt uitstel verleend van de uitvoering van de schorsing, gedurende één
jaar.

OM DEZE REDENEN, BESLIST
REGULATOR VOOR DE MEDIA

DE

VLAAMSE

1. In hoofde van lokale radio Contact een inbreuk vast te stellen op
artikel 37 van het Mediadecreet;
2. Overeenkomstig artikel 176, § 1, 4°, van het Mediadecreet aan
VZW Niet-openbare Radio Contact een geldboete van 1250 euro
op te leggen;
3. Overeenkomstig artikel 176, § 1, 5°, van het Mediadecreet de
zendvergunning van VZW Niet-openbare Radio Contact te
schorsen gedurende 7 dagen. Voor de uitvoering van deze
schorsing wordt evenwel uitstel verleend gedurende één jaar vanaf
de datum van de kennisgeving van deze beslissing. Indien tijdens
dat jaar niet opnieuw wordt vastgesteld dat de betrokken omroep
zich niet houdt aan het in de zendvergunning opgelegde vermogen,
vervalt de straf automatisch.

Aldus uitgesproken te Brussel op 20 oktober 2006.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
voorzitter
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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.

