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BESLISSING
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________
In zake : klacht van v.z.w. Radio Paloma uit Weelde tegen v.z.w. Heikant uit Kasterlee
(KL2002/0130)
________
1.
Met een brief van 10 maart 2002, ontvangen ter griffie van het Vlaams Commissariaat
voor de Media op 13 maart 2002, legt de v.z.w. Radio Paloma, eigenaar van de gelijknamige
radio, met maatschappelijke zetel Lange Wijkstraat 37 te 2381 Weelde (Ravels), klacht neer
tegen de v.z.w. Heikant, eigenaar van lokale radio Kastel, met maatschappelijke zetel Mgr.
Miertstraat 36 te 2460 Kasterlee wegens storingen.
2.1.
De administratie Media heeft op 11 juni 2002 een onderzoeksrapport voorgelegd
aangaande deze klacht met als bijlage een verslag van het Belgisch Instituut voor Postdiensten
en Telecommunicatie van 30 mei 2002 met vaststellingen die gemaakt werden in het kader van
een controlebezoek bij Radio Kastel op 24 april 2002 en bij Radio Paloma op 26 april 2002 en
3 mei 2002.
2.2.

Volgende vaststellingen werden in het kader van deze controlebezoeken gemaakt:

-

Radio Kastel blijkt op 26 april 2002 uit te zenden met een zendtoestel dat gekoppeld is aan
een versterker die het vermogen opdrijft tot 268 Watt in plaats van de toegestane 32 Watt.
Bij een tweede controle op 3 mei 2002 blijkt het vermogen 30,9 Watt te bedragen.

-

Op 24 april 2002 blijkt het uitgangsvermogen aan de zender van Radio Paloma 37,8 Watt te
bedragen terwijl dat volgens zijn zendvergunning 50 Watt mag bedragen. De antenne telde
4 dipolen in plaats van de toegestane 2 en de antennehoogte bedroeg 39 meter in plaats van
36 meter zoals in de zendvergunning vermeld.

3.
Naar luid van artikel 3, 1° 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
(hierna ‘Procedurebesluit’ genoemd) moet een klacht, om ontvankelijk te zijn, verzonden zijn
per ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Commissariaat.

2
De klacht van Radio Paloma blijkt bij gewone brief te zijn opgestuurd op 11 maart 2002 en
gericht aan het “Vlaams Commissariaat voor de Media, Koningsstraat 138, 6e verdieping te
1000 Brussel”.
Alleen al om deze reden is de klacht niet ontvankelijk.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit van het Commissariaat en artikel 7 van het
Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

verklaart de klacht van de v.z.w. Radio Paloma tegen de v.z.w. Heikant van 10 maart 2002
niet ontvankelijk aangezien ze niet werd verzonden per ter post aangetekende brief gericht
aan de voorzitter van het Commissariaat,

-

maant de v.z.w. Radio Paloma bij het Commissariaat een aanvraag tot het bekomen van een
gewijzigde zendvergunning in te dienen ter regularisatie van het aantal dipolen en de
antennehoogte van haar lokale radio.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 14 juni 2002 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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