VLAAMSE GEMEENSCHAP
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Rolnummer : 479
Beslissing nr. : 2005/041

BESLISSING

20 mei 2005
________

In zake :

Klacht van VZW Radio M.T.R. (Radio M.T.R.) uit Haacht tegen VZW
Radio Activity Borsbeek (Radio Pop Rock Hits 107.4) uit Antwerpen
wegens storingen (KL2004/0277).
________

1.
Met een aangetekende brief van 17 november 2004, verstuurd op 18
november 2004, ontvangen ter griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media op
19 november 2004, legt VZW Radio M.T.R. (Radio M.T.R.), met maatschappelijke
zetel Stampendonk 21 te 3150 Haacht, klacht neer tegen VZW Radio Activity Borsbeek
(Radio Pop Rock Hits 107.4), met maatschappelijke zetel Koningin Astridplein 5 te
2018 Antwerpen, wegens storingen.

2
Op 18 november 2004 vraagt de administratie Media aan het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) de klacht te onderzoeken en de
nodige controles uit te voeren.
Met een schrijven van 24 maart 2005 deelt het BIPT aan de administratie
Media de resultaten mee van een onderzoek ter plaatse op 10 januari 2005 bij Radio Pop
Rock Hits 107.4.
Op basis hiervan stelt de administratie Media op 18 april 2005 een
onderzoeksrapport op.

2.
Met brief van 28 april 2005 zijn de klacht van Radio M.T.R. en het
onderzoeksrapport van de administratie Media van 18 april 2005 meegedeeld aan Radio
Pop Rock Hits 107.4.
De betrokkenen zijn met een aangetekend schrijven van 9 mei 2005
opgeroepen om voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord op de
hoorzitting van 20 mei 2005.
Beide partijen zijn door het Commissariaat in hun betoog en verweer
gehoord ter zitting van 20 mei 2005.
Namens en voor Radio M.T.R. verschijnt Marc Holemans.
voor Radio Pop Rock Hits 107.4 verschijnt Jan D’Haese.

Namens en

3.
Radio M.T.R. stelt in zijn klacht dat zijn uitzendingen gestoord worden
doordat Radio Pop Rock Hits 107.4 zich niet zou houden aan de bepalingen van zijn
zendvergunning, meer bepaald wat het vermogen en de antenneconfiguratie betreft.

4.1.
Artikel 37 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het omroepdecreet), bepaalt onder
meer 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.
4.2.
Radio Pop Rock Hits 107.4 beschikt op het moment van de vaststellingen
over een zendvergunning, door het Commissariaat uitgereikt op 3 november 2004.

5.
Bij een controle van Radio Pop Rock Hits 107.4 op 10 januari 2005 door het
BIPT wordt vastgesteld dat de antennesamenstelling en de antennerichting conform de
zendvergunning zijn. Wel blijkt de antenne 69,5 meter hoog te zijn in plaats van 62
meter zoals vergund, waardoor een hoger vermogen kan worden gegenereerd en er
eveneens storende invloeden op de uitzendingen van andere radio-omroepen kunnen
optreden. Het vermogen bedraagt op het moment van de controle 49 Watt terwijl het
volgens de zendvergunning maar 34 Watt mag bedragen.
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6.1.
Tijdens de hoorzitting betwist Radio Pop Rock Hits 107.4 niet dat de
antennehoogte niet conform is aan de zendvergunning. De radio voert aan dat het BIPT
bij het bepalen van de hoogte van de antenne is uitgegaan van de hoogte van de
bovenste antennelaag terwijl de installateur van de antenne steeds uitgaat van de
harthoogte van de antenne, hetgeen neerkomt op een gemiddelde waarde.
Aangezien er bij vorige controles nooit opmerkingen over de antennehoogte
zijn gemaakt, was Radio Pop Rock Hits 107.4 er zich naar eigen zeggen niet van bewust
dat de antennehoogte niet conform de zendvergunning is. De radio benadrukt dat de
antenne zeker niet met opzet verhoogd is.
Met betrekking tot het overschrijden van het toegestane vermogen betwist
Radio Pop Rock Hits 107.4 de vaststellingen van het BIPT niet. De radio onderstreept
dat er in het verleden problemen zijn geweest bij het afstellen van de zendinstallatie.
Bij de controle door het BIPT op 10 januari 2005 werd het vermogen terug correct
ingesteld.
De vertegenwoordiger van Radio M.T.R. verklaart dat de storingen bij zijn
radio zijn begonnen sinds Radio Pop Rock Hits 107.4 de frequentie 107.4 MHz kreeg
toegewezen. Naar zijn zeggen zijn de storingen sinds 18 mei 2005 verminderd omdat
Radio Pop Rock Hits 107.4 sinds die dag geschorst is.

6.2.
Het Commissariaat stelt vast dat Radio Pop Rock Hits 107.4 een tijd niet
conform zijn zendvergunning heeft uitgezonden.
Radio Pop Rock Hits 107.4 betwist de vaststellingen door het BIPT wat het
te hoge vermogen betreft niet en verklaart de afwijking van de antennehoogte door te
wijzen op een verschillende meetmethode.

6.3.
Wanneer het Commissariaat een overtreding van de bepalingen van het
omroepdecreet vaststelt, kan het met toepassing van artikel 172, §1, van dat
omroepdecreet een sanctie opleggen, waaronder een waarschuwing en een
administratieve geldboete gaande van 1.250 tot en met 125.000 euro.
De voorliggende vaststellingen wettigen in strikte zin een sanctie die verder
reikt dan een waarschuwing. Anderzijds houdt het Commissariaat rekening met een
aantal verzachtende omstandigheden waaronder het feit dat Radio Pop Rock Hits 107.4
het vermogen van zijn zendvergunning terug correct heeft ingesteld.
In die omstandigheden dringt zich een administratieve geldboete op. Het
Commissariaat vermag echter niet een administratieve geldboete op te leggen die lager
is dan het in artikel 172, §1, van het omroepdecreet voorziene minimum van 1.250 euro.
De in het kader van de klacht van Radio M.T.R. tegen Radio Pop Rock Hits 107.4
vastgestelde feiten wettigen echter niet een dergelijk hoge geldboete.
Daarom beperkt de sanctie zich in het voorliggende geval tot een
waarschuwing met de vraag de overtreding stop te zetten.
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Het Commissariaat maant Radio Pop Rock Hits 107.4 niettemin, meer
bepaald wat zijn antennehoogte betreft, voor zoveel als nodig, onverwijld een wijziging
van zendvergunning aan te vragen dan wel zich onverwijld te conformeren aan de
bepalingen van zijn zendvergunning.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media

Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende
de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en
houdende aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van
particuliere radio-omroepen en artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams
Commissariaat voor de Media,
-

verklaart de klacht ingediend door Radio M.T.R. tegen Radio Pop Rock Hits
107.4 ontvankelijk en gegrond;

-

stelt in hoofde van Radio Pop Rock Hits 107.4 een inbreuk vast op artikel 37 van
het omroepdecreet;

-

waarschuwt Radio Pop Rock Hits 107.4, overeenkomstig artikel 172, §1, van het
omroepdecreet, met de vraag de overtreding stop te zetten.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 20 mei 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D.
Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend
griffier.

D. Peereman

J. Baert

waarnemend griffier

voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli
1998 houdende vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en
houdende aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen, een bezwaarschrift worden ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
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3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op
middelen waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing
waartegen bezwaar wordt ingediend;
6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon,
wordt het ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de
rechtspersoon te vertegenwoordigen”.

