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BESLISSING

_______________

In zake : klacht van v.z.w. Antigoon tegen v.z.w. NOR Contact (KL2002/0148)
_______________

1.
Met een ter post aangetekend schrijven van 6 agustus 2002 legt radio Antigoon,
eigendom van de v.z.w. Antigoon, Ankerrui 26-28, te 2000 Antwerpen, klacht neer tegen
radio Contact Brussel, eigendom van de v.z.w. NOR Contact, Oorlogskruisenlaan 94, te 1120
Brussel, “om redenen van het continu storen van de uitzendingen van Radio Antigoon (vzw
Antigoon) tot op 2,5 km van onze zendinstallatie."
Op 7 oktober 2002 stelt de afdeling Media-innovatie en -vergunningen (hierna “afdeling
Media”) een onderzoeksrapport op waarin wordt vastgesteld dat radio Contact uitzendt met
een uitgangsvermogen van 140 Watt in plaats van de vergunde 114 Watt en met 4 cycloïden
in plaats van de vergunde 2 dipolen.
2.
Met een schrijven van 15 oktober 2002 deelt het Commissariaat aan radio Contact een
kopie van de klacht van radio Antigoon van 6 augustus 2002 en van het onderzoeksrapport
van de afdeling Media van 7 oktober 2002 mee.

Met brieven van 28 oktober 2002 worden radio Antigoon en radio Contact uitgenodigd
op de hoorzitting van het Commissariaat van 13 december 2002.
Op die hoorzitting verschijnen voor en namens v.z.w. Antigoon, David Daggelinckx en
Xavier Vidal, bijgestaan door Patrick Peeters, advocaat; voor en namens v.z.w. NOR Contact
verschijnen, Francis Lemaire, bijgestaan door Peter Labens, advocaat.

3.
Krachtens artikel 34, tweede lid, voorheen artikel 32, 5° 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 met de wettelijke en decretale voorschriften en zich te houden aan de
bepalingen van de zendvergunning.
Radio Contact heeft een zendvergunning om uit te zenden met een uitgangsvermogen
van 114 Watt middels een antenne met 2 dipolen.
Uit het onderzoeksverslag van de afdeling Media van 7 oktober 2002 blijkt dat wordt
uitgezonden met een uitgangsvermogen van 140 Watt en middels 4 cycloïden.
Radio Contact betwist zulks niet op de hoorzitting, doch zijn raadsman deelt alsdan mee
dat de 4 cycloïden inmiddels zijn vervangen door 2 dipolen. Hij voert aan dat niet bewezen is
dat de storingen bij radio Antigoon worden veroorzaakt door radio Contact.
De voorzitter van radio Contact deelt op de hoorzitting mee dat een vermogen van 140
Watt “aan de zender” nodig is om met een vermogen van 114 Watt te kunnen uitzenden na
caviteit. Hij verklaart zich bereid het uitgangsvermogen alsnog tot 114 Watt te verminderen.
Uit het voorgaande blijkt dat de inbreuken op artikel 34, tweede lid (voorheen artikel
32, 5°) van de gecoördineerde decreten zijn bewezen, nl. door uit te zenden met een hoger dan
vergund uitgangsvermogen en met een ander type antenne.
Verder blijkt dat het Commissariaat in zijn beslissing nr. 2002/049 van 14 juni 2002 na
een eerdere klacht van radio Antigoon reeds heeft vastgesteld dat radio Contact met een te
hoog vermogen uitzond en met apparatuur die niet conform aan de zendvergunning was. Met
die beslissing werd een boete van 1.250 EUR opgelegd aan radio Contact.

4.
Bij het bepalen van de sanctie overeenkomstig artikel 116 septies van de gecoördineerde
decreten houdt het Commissariaat rekening met het recidive karakter van de vastgestelde
inbreuken in hoofde van radio Contact, dat zich ook na het opleggen van een geldboete niet
aan de voorwaarden van haar zendvergunning heeft gehouden.

In die omstandigheden dringt zich een schorsing op, die gelet op het relatief beperkte
karakter van de inbreuk tot drie werkdagen wordt beperkt.

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 de
aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep en artikel 7
van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

-

verklaart de klacht van v.z.w. Antigoon ontvankelijk en gegrond;
stelt in hoofde van v.z.w. NOR Contact, met maatschappelijke zetel Oorlogskruisenlaan
94 te 1120 Brussel, een inbreuk vast op artikel 34, tweede lid, van de gecoördineerde
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie;
schorst, overeenkomstig artikel 116septies, §1, van de gecoördineerde decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, gedurende drie werkdagen de
zendvergunning van v.z.w. NOR Contact. Deze schorsing gaat in op maandag 12 mei
2003.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 18 april 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

C. Adams
Dienstdoend voorzitter

