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BESLISSING

14 juni 2002

________

In zake : v.z.w. Antigoon tegen v.z.w. NOR Contact (KL2002/0126)
________
1.
Met brief van 21 december 2001, ter post aangetekend verstuurd op 28
december 2001, ontvangen ter griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media op
7 januari 2002, legt de v.z.w. Antigoon, met maatschappelijke zetel Ankerrui 26-28, te
2000 Antwerpen , klacht neer tegen v.z.w. NOR Contact, met maatschappelijke zetel L.
Lepagestraat 9, te 1000 Brussel, roepnaam radio Contact.

2.
Met een brief van 9 april 2002 zijn de klacht van v.z.w. Antigoon en het
onderzoeksrapport van de administratie Media meegedeeld aan de v.z.w. NOR Contact.
Met een brief van dezelfde datum werd het onderzoeksrapport van de
administratie Media meegedeeld aan de v.z.w. Antigoon.
Met een ter post aangetekende brief verstuurd op 23 april 2002 bezorgt v.z.w.
NOR Contact zijn schriftelijke opmerkingen aan het Commissariaat.
De betrokkenen zijn bij aangetekende brief van 31 mei 2002 opgeroepen om op
14 juni 2002 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
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Ondanks regelmatige oproeping is v.z.w. Antigoon niet verschenen op de
hoorzitting.
Namens en voor v.z.w. NOR Contact verschijnt de raadsman Peter Labens,
advocaat, en is door het Commissariaat in zijn verweer gehoord ter zitting van 14 juni
2002.
3.
Artikel 32, 5°, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radioomroep en de televisie bepaalt dat de particuliere radio's een technische uitrusting
dienen te gebruiken conform de wettelijke voorschriften en zich dienen te houden aan
de bepalingen van de zendvergunning.
Artikel 95, §1, eerste lid, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende
de radio-omroep en de televisie bepaalt dat niemand zendapparatuur mag bezitten of
exploiteren zonder schriftelijke zendvergunning en/of transportvergunning uitgereikt
door het Vlaams Commissariaat voor de Media.
4.

De feiten kunnen als volgt worden omschreven.

4.1.
De v.z.w. Antigoon stelt in zijn klacht dat de uitzendingen van radio
Antigoon, reeds enige maanden sterk worden gestoord door de uitzendingen van radio
Contact Brussel, eigendom van de v.z.w. NOR Contact.
4.2.
De v.z.w. NOR Contact voert tijdens de hoorzitting aan dat de situatie in
Brussel hen noodzaakt om het vermogen op te drijven : iedereen zit dicht op mekaar,
franstalige radio's blazen hen weg. De aangebrachte wijzigingen zijn een gevolg van
noodzakelijke vernieuwingen van de zendinstallatie, wil de radio zijn geografisch
luistergebied kunnen bestrijken. Momenteel wordt weer volgens de zendvergunning
uitgezonden en is het resultaat dat zij zelf zwaar gestoord worden. De radio heeft tevens
een regularisatiedossier klaar en vraagt het Commissariaat hiermee rekening te willen
houden bij zijn beoordeling.
De radio voegt hier nog aan toe dat het feit dat radio Antigoon niet aanwezig is
op de hoorzitting, aantoont dat zij momenteel niet meer gestoord worden door radio
Contact.
5.
Tijdens een controle op 28 februari 2002 door het Belgisch Instituut voor
postdiensten en telecommunicatie bij radio Contact werden volgende vaststellingen
gedaan :
-het vermogen bedroeg 300 Watt ipv 114 Watt;
- de zender is van het merk RVR ipv Transcom;
- de coaxkabel is van het type Cellflex ipv RG 217;
- er worden 4 cycloïden als antenne gebruikt ipv 2 dipolen.
Het is bewezen dat radio Contact, eigendom van de v.z.w. NOR Contact,
gedurende een tijd niet heeft uitgezonden volgens de bepalingen van de zendvergunning
en gebruik heeft gemaakt van zendapparatuur waarvoor geen vergunning door het
Commissariaat werd uitgereikt.
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Het verweer van v.z.w. NOR Contact doet geen afbreuk aan deze vaststellingen
en kan deze niet weerleggen noch verantwoorden.
Het Commissariaat stelt hierbij in hoofde van de v.z.w. NOR Contact een
ernstige inbreuk vast op de artikelen 32, 5°, en 95 van de gecoördineerde Vlaamse
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.

OM DIE 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 radioomroep en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
- stelt een ernstige overtreding vast van de artikelen 32, 5°, en 95 van de
gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie;

- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde Vlaamse decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, v.z.w. NOR Contact uit Brussel een
administratieve geldboete op te leggen van 1500 euro.

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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Waarnemend griffier

Dienstdoend voorzitter

