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In de zaak van VZW Kulturele Informatie Organisatie Streek
Kempen (K.I.O.S.K.) tegen VZW Radio Paloma,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. VANDEBORNE,
Mevr C. PAUWELS, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 15 september 2006,
Neemt op deze datum volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 14 februari 2006 legt VZW K.I.O.S.K.
(radio Capitol Gold), met maatschappelijke zetel Tielendorp 11 bus 2 te 1460
Kasterlee, klacht neer tegen VZW West Point (radio Martinique), met
maatschappelijke zetel Gerhoevenstraat 6, te 3945 Ham en tegen VZW Radio
Paloma (radio Paloma), met maatschappelijke zetel Lange Wijkstraat 37 te
2381 Ravels, wegens storingen.
Met een brief van 28 februari 2006 trekt radio Capitol Gold zijn klacht
tegen radio Martinique in.
2. Met een aangetekende brief van 29 augustus 2006 zijn de klacht van radio
Capitol Gold en het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de
Regulator meegedeeld aan radio Paloma. 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. Bij brief van 12 september 2006 bezorgt radio Paloma zijn schriftelijke
opmerkingen aan de Regulator.
5. Radio Paloma en radio Capitol Gold laten zich voor de hoorzitting van
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15 september 2006 verontschuldigen.

DE FEITEN

6. Het BIPT stelt bij een controle op 29 maart 2006 van de zendinstallatie
van radio Paloma vast dat het maximaal toegelaten uitgangsvermogen van het
zendtoestel stond ingesteld op 33 Watt in plaats van de vergunde 18 Watt.
Daarnaast wordt vastgesteld dat de PI-code niet correct stond ingesteld.
Door de afdeling Media van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media wordt bevestigd dat de verhoging van het uitgangsvermogen van het
zendtoestel van radio Paloma wel degelijk storende invloeden op de
uitzendingen van radio Capitol Gold voortbrengt of kan voortbrengen.
Uit de rapportering van een tweede controle door het BIPT op 16 mei 2006
blijkt dat het uitgangsvermogen conform de vergunning stond ingesteld.

HET RECHT
7. 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.
8. Radio Paloma betwist in zijn schriftelijke opmerkingen de vastgestelde
inbreuk met betrekking tot het maximaal toegelaten zendvermogen niet,
maar begrijpt niet hoe dit storingen bij radio Capitol Gold kan hebben
veroorzaakt.
Met betrekking tot de PI-code deelt radio Paloma mee niet langer RDS te
gebruiken.
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B. Beoordeling.
9. Uit de vaststellingen van het BIPT en de schriftelijke opmerkingen blijkt
dat radio Paloma gedurende een tijd niet heeft uitgezonden conform zijn
zendvergunning.
De Regulator verwijst naar de bevindingen van de afdeling Media, waaruit
blijkt dat de vastgestelde inbreuk wel degelijk storingen bij radio Capitol
Gold kan veroorzaken.
Zelfs indien radio Paloma geen storingen zou veroorzaakt hebben, doet dat
niets af aan de vastgestelde inbreuk op artikel 37 van het Mediadecreet.
Door de vermogensoverschrijding heeft radio Paloma zijn zendvergunning
niet nageleefd, hetgeen voldoende is voor de Regulator om sanctionerend op
te treden.
10.
De Regulator beschouwt het welbewust of door nalatigheid
overschrijden van het vergunde vermogen door een radio bovendien 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
en soms zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet houdt aan zijn
maximaal vergund vermogen.
OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR
DE MEDIA
1. De klacht van VZW Kulturele Informatie Organisatie Streek Kempen
gegrond te verklaren en in hoofde van VZW Radio Paloma een inbreuk vast
te stellen op artikel 37 van het Mediadecreet;
2. Overeenkomstig artikel 176, § 1, van het Mediadecreet, aan VZW Radio
Paloma een geldboete van 1250 euro op te leggen.
Aldus uitgesproken te Brussel op 15 september 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 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling administratie van de Raad van State.

