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In de zaak van VZW Lokale Radio Trend tegen VZW Vrije Radio
Sint-Lievens-Houtem (V.R.S.),
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE,
Mevr C. PAUWELS, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 15 september 2006,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 30 mei 2006 legt VZW Lokale Radio
Trend (Stadsradio Waregem), met maatschappelijke zetel Deken De
Bostraat 33a te 8791 Waregem, naar aanleiding van de storing van het
omroepsignaal van Stadsradio Waregem, klacht neer tegen VZW Vrije
Radio Sint-Lievens-Houtem (radio V.R.S.), met maatschappelijke zetel
Leenstraat 13 te 9520 Sint-Lievens-Houtem.
2. Met een aangetekende brief van 29 augustus 2006 is de klacht van
Stadsradio Waregem en het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de
Regulator meegedeeld aan radio V.R.S.. De betrokken radio wordt tevens
uitgenodigd om binnen twee weken na ontvangst van het onderzoeksrapport
zijn schriftelijke opmerkingen in te dienen.
3. De betrokkenen zijn bij aangetekende brief van 7 september 2006
opgeroepen om voor de Regulator te verschijnen om er te worden gehoord
op de hoorzitting van 15 september 2006.
4. Op 13 september 2006 ontvangt de Regulator schriftelijke opmerkingen
van radio V.R.S.
5. Ondanks regelmatige oproeping verschijnt niemand namens en voor
Stadsradio Waregem. Namens en voor radio V.R.S. verschijnen de heren
Roland Hemelsoet en Eddy De Pelsmaker.
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DE FEITEN
6. Het BIPT stelt tijdens een controle van Stadsradio Waregem op 5 juli
2006 vast dat de zendinstallatie conform de voorwaarden van de vergunning
is ingesteld, behoudens wat betreft de kabellengte die 10 meter bedraagt in
plaats van 3 meter. Hierdoor kan zich een beperkt verlies van het vermogen
voordoen, zodat de betrokken lokale radio niet ten volle de toegewezen
zendcapaciteit benut.
7. Het BIPT stelt tijdens een controle van radio V.R.S. op 6 juli 2006 vast
dat het uitgangsvermogen aan de zender was ingesteld op 166 Watt in plaats
van op 40 Watt zoals vergund en dat de veldsterktemeting uitgevoerd voor
de controle van de zendinstallatie 90 dBµV bedroeg terwijl onmiddellijk na
de controle en de reductie van het zendvermogen tot de vergunde waarde
een niveau van 84 dBµV werd gemeten.
Het BIPT stelt tijdens een nieuwe veldsterktemeting uitgevoerd op 25 juli
2006 (dezelfde plaats, zelfde omstandigheden) vast dat een niveau van 88
dBµV wordt gemeten. Het BIPT stelt dat hieruit blijkt dat de betrokken
radio intussen zijn vermogen opnieuw verhoogd heeft.

HET RECHT
8. Artikel 37, lid 2, van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : 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
9. Radio V.R.S. voert aan dat radio V.R.S. Stadsradio Waregem
onmogelijk kan storen omdat de afstand tussen beide radio’s te groot zou
zijn om enige invloed uit te oefenen. De storingen die Stadsradio Waregem
ondervindt zouden veeleer te wijten zijn aan geografische elementen.
10. Radio V.R.S. merkt op dat de zendinstallatie van Stadsradio Waregem
niet conform de vergunningsvoorwaarden is. Het BIPT heeft enkel
opgemerkt dat de kabellengte 10 meter bedraagt in plaats van 3 meter.
Volgens radio V.R.S. zou er ook gebruik gemaakt worden van andere
antennes dan vergund. De radio vecht dan ook de correctheid aan van de
vaststellingen van het BIPT.
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11. Radio V.R.S. geeft toe het zendvermogen van de radio te hebben
aangepast. Dit gebeurde echter volledig te goeder trouw en geenszins met
de bedoeling andere omroepen schade toe te brengen of te storen.
Als verantwoording voor de vermogensoverschrijding voert radio V.R.S.
aan zelf gestoord te worden enerzijds door radio URGENT die op ongeveer
10,5 kilometer uitzendt op de frequentie 105.3 MHz terwijl radio V.R.S.
uitzendt op de frequentie 105.4 MHz, en anderzijds een Franstalige omroep
die vanuit Brussel uitzendt.
12. Naar aanleiding van de conclusie van het BIPT tengevolge van de
veldsterktemeting uitgevoerd op 25 juli 2006 ontkent radio V.R.S. ten
stelligste dat hij het zendvermogen verhoogd zou hebben en merkt op dat
het BIPT tijdens die controle niet ter plaatse in de studio is geweest en geen
metingen heeft verricht aan de zendinstallatie. De radio geeft echter wel toe
dat de verantwoordelijke technieker van de radio heeft vastgesteld dat het
vermogen inderdaad was opgelopen tot 64 Watt; het exacte vermogen wordt
niet digitaal op het zendtoestel weergegeven. Het vermogen werd direct
aangepast en zal regelmatig gecontroleerd worden om problemen in de
toekomst te vermijden.

B. Beoordeling
13. Uit de vaststellingen van het BIPT en de schriftelijke opmerkingen van
radio V.R.S. blijkt dat radio V.R.S. gedurende een tijd niet heeft
uitgezonden volgens zijn zendvergunning.
14. Indien radio V.R.S geen storingen zou veroorzaakt hebben, doet dit niets
af aan de vastgestelde inbreuk op artikel 37 van het Mediadecreet. Door de
vermogensoverschrijding heeft radio V.R.S. zijn zendvergunning niet
nageleefd, hetgeen voldoende is voor de Regulator om sanctionerend op te
treden.
Het argument dat de zendinstallatie van Stadsradio Waregem niet conform
de zendvergunning zou zijn en dus de vaststellingen van het BIPT niet
correct zijn, kan voor de Regulator in geen geval een verantwoording
betekenen waarom radio V.R.S. zijn zendvergunning niet zou hoeven na te
leven.
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Daarenboven is de Regulator van oordeel dat radio V.R.S. geen enkel nuttig
argument aanbrengt waarom de Regulator de correctheid van de
vaststellingen van een privé-firma, TVV Sound, die een tegencontrole
uitvoert op vraag van zijn cliënt, boven de correctheid van de vaststellingen
van het BIPT, orgaan officieel belast met de etherpolitie wiens
vaststellingen politionele waarde hebben, zou moeten verkiezen. De
Regulator verwijst in dit verband ook naar punt 12 waar radio V.R.S. zelf
moet toegeven dat de conclusie van het BIPT naar aanleiding van een
veldsterktemeting, met name uitzenden met een te hoog vermogen,
inderdaad correct was.
15. Het gegeven gestoord te worden door een andere radio-omroep kan niet
worden aanvaard als verantwoording voor het overschrijden van het
vergund vermogen door een radio.
16. Het argument dat niemand van de radio het vermogen heeft aangepast
wanneer na de controle van 25 juli 2006 gebleken is dat opnieuw werd
uitgezonden met een te hoog vermogen, aanvaardt de Regulator niet. Het
blijft tot de verantwoordelijkheid van de particuliere radio-omroep behoren
om uit te zenden met een technische uitrusting die conform de wettelijke en
decretale voorschriften is.
17. De Regulator beschouwt het welbewust of door nalatigheid
overschrijden van het vergund vermogen door een radio bovendien steeds
als een zware inbreuk wanneer het vermogen overschreden wordt in de mate
zoals door radio V.R.S. 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
en soms zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet houdt aan zijn
maximaal vergund vermogen. Het feit dat een dergelijke inbreuk de eerste
overtreding van een radio is, kan de Regulator niet als verzachtende
omstandigheid aanvaarden, indien de overschrijding substantieel is.
18. Bij het bepalen van de strafmaat kan de Regulator niet voorbijgaan aan
het gegeven dat radio V.R.S. een zware inbreuk pleegt door zijn vermogen
bijna te verviervoudigen en amper drie weken na de controle opnieuw uit te
zenden met een te hoog vermogen.

OM DEZE REDENEN, BESLIST
REGULATOR VOOR DE MEDIA

DE

VLAAMSE

1. De klacht van VZW Lokale Radio Trend gegrond te verklaren en in
hoofde van VZW Vrije Radio Sint-Lievens-Houtem een inbreuk vast te
stellen op artikel 37 van het Mediadecreet;
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2. Overeenkomstig artikel 176, §1, van het Mediadecreet, aan VZW Vrije
Radio Sint-Lievens-Houtem een administratieve geldboete van 1250
euro op te leggen.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 15 september 2006.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
voorzitter

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.

