VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 387
Beslissing nr. : 2004/055

BESLISSING

15 oktober 2004

________
In zake :

v.z.w. Stichting Communicatie Waasland (Radio Super) tegen v.z.w. Radio
You (radio You) wegens storingen (KL2004/0254)
________

1.
Met een ter post aangetekende brief van 21 juni 2004, ontvangen ter griffie van
het Vlaams Commissariaat voor de Media op 22 juni 2004, legt v.z.w. Stichting
Communicatie Waasland (Radio Super), met maatschappelijke zetel Europark-Noord
39, te 9100 Sint-Niklaas , klacht neer tegen v.z.w. Radio You (Radio You), met
maatschappelijke zetel Toleindestraat 7, te 9080 Lochristi, wegens storingen.
2.
Met brief van 31 augustus 2004 zijn de klacht van radio Super en het
onderzoeksrapport van de administratie Media meegedeeld aan radio You.
De betrokkenen zijn met een aangetekend schrijven van 17 september 2004
opgeroepen om voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord op de
hoorzitting van 1 oktober 2004.
Namens en voor radio Super verschijnt Sandra Vercruyssen, beheerder, en
wordt in haar betoog gehoord.
Ondanks regelmatige oproeping is namens en voor radio You niemand op de
hoorzitting verschenen.
3.
Radio Super stelt in zijn klacht dat de uitzendingen zeer zwaar worden
gestoord door de uitzendingen van radio You.
4.
Artikel 34 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995 (hierna genoemd gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten), bepaalt ondermeer dat de particuliere radio-omroepen een technische
uitrusting gebruiken die conform is met de wettelijke en decretale voorschriften en zich
houden aan de bepalingen van de zendvergunning.
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5.
Bij een controle van radio You op 7 juni 2004 door het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie, werd vastgesteld dat het zendvermogen 60 Watt
bedroeg in plaats van 38 Watt vermeld in de zendvergunning.
Bij een controle van radio You op 13 juli 2004 door het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie, werd geen afwijking meer vastgesteld.
6.
Uit de vaststellingen door het BIPT blijkt dat radio You gedurende een tijd niet
heeft uitgezonden volgens de bepalingen van de zendvergunning.
Het Commissariaat stelt hierbij in hoofde van de v.z.w. Radio You een inbreuk
vast op artikel 34 van de gecoördineerde Vlaamse mediadecreten en oordeelt dat de
minimumboete hier een gepaste sanctie is.

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 ontvankelijk en gegrond;
- legt, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten, v.z.w. Radio You, met maatschappelijke zetel Toleindestraat 7, te 9080
Lochristi, een administratieve geldboete op van 1250 euro.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 15 oktober 2004 door
het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Boon, dienstdoend
voorzitter, C. Adams en P. Herroelen, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan
door D. Peereman, waarnemend griffier.
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