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BESLISSING
________

In zake:

ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Radio Royaal Regionaal (radio Royaal) uit
Hamont-Achel (dossiernr.2003/0179)

1.
Op 8 mei 2003 deelt de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen in een
onderzoeksrapport mee dat tijdens een controle door het BIPT werd vastgesteld dat de vergunde
zender van v.z.w. Radio Royaal Regionaal (radio Royaal) gekoppeld was aan een
vermogensversterker van 610 Watt.
2.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 27 mei 2003 om, op basis van dat
onderzoeksrapport, tegen radio Royaal een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 28 mei 2003 aan radio Royaal meegedeeld. De
betrokken radio wordt met dezelfde brief opgeroepen om op 24 juni 2003 om 14.45 uur voor het
Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Een vertegenwoordiger van radio Royaal meldt zich op 24 juni 2003 om 16.30 uur op de
griffie van het Commissariaat. De vergadering van het Commissariaat was echter door de
dienstdoend voorzitter op 24 juni 2003 om 16 uur gesloten.
3.
Bij beslissing 2003/045 van 24 juni 2003, meegedeeld aan de betrokken radio bij
aangetekend schrijven van 29 juli 2003, stelt het Commissariaat vast dat goede trouw in hoofde
van de betrokken radio aanwezig is, dat er redenen zijn om de debatten te heropenen en dat de
betrokken radio opnieuw zal worden opgeroepen om te worden gehoord op een later te bepalen
zitting.

Bij aangetekende brief van 21 oktober 2003 wordt radio Royaal opgeroepen om op 4
november 2003 om 15.05 uur voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Op de hoorzitting van 4 november 2003 verschijnt voor en namens radio Royaal Gilbert
Jonckers, voorzitter, die in zijn verweer wordt gehoord.

4.
Artikel 34 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
25 januari 1995, bepaalt 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. Zij aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren.

5.
Uit het onderzoeksrapport van de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen blijkt
dat het BIPT tijdens een controle op 2 april 2003 heeft vastgesteld dat aan de zender van radio
Royaal een vermogensversterker van 610 Watt is gekoppeld terwijl de radio een vergunning
heeft voor en uitgangsvermogen van 30 Watt.
Tijdens de hoorzitting betwist de heer Jonckers de vaststellingen van het BIPT niet maar
verwijst naar de storingen die radio Royaal ontvangt van een Nederlands radiostation.
Het Commissariaat sluit zich aan bij de vaststellingen van het BIPT en stelt in hoofde van
v.z.w. Radio Royaal Regionaal (radio Royaal) een inbreuk vast op artikel 34 van de decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.
Het Commissariaat kan bij het bepalen van de strafmaat niet voorbijgaan aan de extreem
hoge overschrijding van het vermogen door radio Royaal.

OM DEZE REDENEN,

het Vlaams Commissariaat voor de Media

Gelet op artikel 116septies, §1, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997;
Gelet op artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media
vastgesteld op 12 oktober 2001,
legt v.z.w. Radio Royaal Regionaal (radio Royaal), met maatschappelijke zetel Sint-Odilialaan
120 te 3930 Hamont-Achel, een administratieve geldboete van 1500 euro op.

Aldus te Brussel met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 4 november 2003 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.
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waarnemend griffier
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dienstdoend voorzitter

