Vlaamse Gemeenschap
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer: 335
Beslissing nr. : 2004/003

van

3 februari 2004

BESLISSING
_____________

In zake:

klacht van v.z.w. Lokale Radio Trend (Stadsradio Waregem) tegen v.z.w. Familie
Radio Onyx (Radio Gent) uit Gent (dossiernr.2003/0173).
_____________

1.
Met een ter post aangetekend schrijven van 21 februari 2003, verstuurd op 27 februari
2003, legt v.z.w. Lokale Radio Trend (Stadsradio Waregem) uit Waregem, klacht neer tegen
v.z.w. Familie Radio Onyx (Radio Gent) omdat deze laatste zich niet aan het wettelijke
vermogen zou houden en storingen zou veroorzaken met een vermogen dat rond de 350 Watt
zou liggen.
Op 19 augustus 2003 stelt de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen (hierna
“afdeling Media”) een onderzoeksrapport op met bijlagen waaruit blijkt dat het B.I.P.T. op 17
juni 2003 heeft vastgesteld dat de zendinstallatie van Radio Gent verhuisd is naar een andere
dan de vergunde locatie, dat volgens een medewerker van die radio geen toegang tot de
zendinstallatie kon worden verschaft wegens de afwezigheid van de onderhoudstechnicus, dat
blijkens niveaumetingen het uitzendvermogen op die dag ongeveer 200 Watt bedroeg en dat
diverse elementen niet meer in overeenstemming waren met de zendvergunning.

2.
Met brieven van 19 augustus 2003 deelt het Commissariaat aan beide voormelde radio’s
een kopie van de klacht van v.z.w. Lokale Radio Trend en van het onderzoeksrapport van de
afdeling Media mee.
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Met brieven van 21 oktober 2003 worden beide radio’s uitgenodigd op de hoorzitting van het
Commissariaat van 4 november 2003.
Op die hoorzitting verschijnen de beide radio’s, respectievelijk vertegenwoordigd door
voorzitter Pascal Standaert (Stadsradio Waregem) en voorzitter Sebastien Vansever en
technisch raadsman Danny Verhulst (Radio Gent).
3.
Krachtens artikel 34 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995 (hierna “de gecoördineerde decreten”) dienen de particuliere
radio-omroepen een technische uitrusting te gebruiken die conform is aan de wettelijke en
decretale voorschriften, zich te houden aan de bepalingen van de zendvergunning en te
aanvaarden dat de aangestelde ambtenaren de werking ter plaatse onderzoeken.
Radio Gent heeft een zendvergunning om uit te zenden met een uitgangsvermogen van 32
Watt.
Uit het onderzoeksverslag van de afdeling Media van 19 augustus 2003 en de brief van het
B.I.P.T. van 22 juli 2003 met controle- en meetverslag blijkt dat een medewerker van Radio
Gent op 17 juni 2003 aan het B.I.P.T. heeft verklaard dat geen toegang tot de zendinstallatie
kon worden verschaft wegens de afwezigheid van een onderhoudstechnicus. Het B.I.P.T. heeft
alsdan niveaumetingen gedaan. Op 18 juni 2003 krijgt het B.I.P.T. wel toegang tot de
zendinstallatie en stelt het vast dat het uitgangsvermogen 31 Watt bedraagt doch dat de
zendlocatie, het type van de zender en bepaalde antenne- en kabelkenmerken niet in
overeenstemming zijn met de zendvergunning. Het B.I.P.T. voert tevens nieuwe
niveaumetingen uit.
Uit een vergelijking van de niveaumetingen leidt het B.I.P.T. af dat het uitzendvermogen op 17
juni 2003 ongeveer 200 Watt méér bedroeg dan op 18 juni 2003, hetzij een meer dan
zesvoudige overschrijding van het vergunde uitgangsvermogen.
Radio Gent geeft geen verklaring voor dat verschil noch een aannemelijke reden voor het feit
dat aan het B.I.P.T. op 17 juni 2003 geen toegang tot de zendinstallatie werd verschaft. De
afwezigheid van een onderhoudstechnicus vormt op zichzelf geen reden om zich aan controle
te onttrekken.
Op de hoorzitting van 4 november 2003 geeft de vertegenwoordiger van Radio Gent trouwens
impliciet de inbreuk toe met de opmerking dat de radio “door het rood licht is gereden” maar
daartoe gedwongen werd. De overige inbreuken worden niet betwist doch Radio Gent merkt
nog op dat de aanvraag voor de verhuis van de zendinstallatie meteen na de vaststellingen op
18 juni 2003 is ingediend.
Uit het voorgaande blijkt dat de hoger vermelde inbreuken op artikel 34 van de gecoördineerde
decreten zijn bewezen, nl. door op 17 juni 2003 geen toegang tot de zendinstallatie te
verschaffen aan de bevoegde ambtenaren en door op die dag uit te zenden met een hoger
uitgangsvermogen, een ander type zender, met andere antenne- en kabelkenmerken en vanop
een andere locatie dan vergund.
4.
Bij het bepalen van de sanctie overeenkomstig artikel 116 septies van de gecoördineerde
decreten houdt het Commissariaat rekening met het feit dat de controle op 17 juni 2003 werd
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verhinderd, terwijl blijkt dat juist die dag met een hoger dan vergund vermogen werd
uitgezonden.
In die omstandigheden dringt zich een administratieve geldboete op.

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 radioomroepen en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
-

-

verklaart de klacht van v.z.w. Lokale Radio Trend ontvankelijk en gegrond;
stelt in hoofde van v.z.w. Familie Radio Onyx, met maatschappelijke zetel SintLievenslaan 63 A te 9000 Gent, een inbreuk vast op artikel 34 van de gecoördineerde
decreten;
legt v.z.w. Familie Radio Onyx, overeenkomstig artikel 116septies, §1, van de
gecoördineerde decreten, een administratieve geldboete van 1.250 euro op.

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

Dirk Peereman
waarnemend griffier

Carlo Adams
dienstdoend voorzitter

