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BESLISSING
________
In zake : ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Radio Boemerang uit Essen
(KL2000/0042).
________
1. In een brief aan het Commissariaat van 30 december 1999 heeft het BIPT
gemeld dat de Nederlandse Rijksdienst voor Radiocommunicatie storingen
ondervindt van Radio Boemerang, eigendom van de v.z.w. VRO Boemerang
met maatschappelijke zetel Stationsstraat 142 te 2910 Essen.
Het Commissariaat heeft aan de administratie daaropvolgend gevraagd met
betrekking tot deze storingen een desbetreffend apart onderzoeksrapport op te
stellen.
Op 3 april 2000 heeft de administratie aan het Commissariaat een
onderzoeksrapport bezorgd met betrekking tot Radio Boemerang uit Essen.
Daaruit blijkt dat Radio Boemerang gebruik gemaakt heeft van een andere
zender en een andere kabel dan bepaald in de zendvergunning en dat ook de
kabellengte niet conform was. Het Commissariaat stelt een mogelijke inbreuk op
artikel 32, 5°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie vast
en heeft op de vergadering van 28 april 2000 dan ook beslist tegen Radio
Boemerang uit Essen een ambtshalve onderzoek op te starten. Dit werd bij brief
van 5 mei 2000 aan de betrokken radio meegedeeld, evenals het
onderzoeksrapport.
Bij brief van 7 juni 2000 werd Radio Boemerang opgeroepen om op 30 juni
2000 voor het VCM te verschijnen om er te worden gehoord.
Radio Boemerang heeft via zijn advocaat een memorie ter griffie neergelegd
op 8 juni 2000.
Op 16 juni 2000 heeft ook de administratie nog een bijkomende nota ter
griffie neergelegd, die eveneens aan de particuliere radio werd bezorgd.
Radio Boemerang is door het VCM in zijn betoog en verweer gehoord ter zitting
van 30 juni 2000.

2. De V.Z.W. VRO Boemerang beschikt over een zendvergunning dd.
05/11/1999 waarvan de volgende bepalingen te dezen dienend zijn:
- uitgangsvermogen: 20 W (antennehoogte: 30 m);
- kabel om de antenne te verbinden met de zendapparatuur: type CELLFLEX
½”;
- kabellengte: 59 m.

3. Op 25 februari 2000 werd door het BIPT vastgesteld, dat de radio,
voorwerp van het onderzoek, naast de zender LENOBLE EM B1 FM50 een
vermogenversterker gebruikte Power Mosfet 350 Watt en dat de ingebouwde
vermogenmeter een zendvermogen aanduidde van 300 Watt.
Bij diezelfde controle werd eveneens vastgesteld dat de aangeklaagde
particuliere radio gebruik maakt van een kabel H100 in plaats van de vergunde
kabel Cellflex ½, en dit met een lengte van 71,6 m ipv 59 m.

4. In zijn schriftelijk en mondeling verweer betwist de raadsman van de
voornoemde radio de ontvankelijkheid van de procedure, meer bepaald wegens
schending van de artikelen 3, 1° en 2°, en 4, § 1, van het procedurebesluit.
De voornoemde bepalingen hebben betrekking op de procedure inzake
klachten en zijn dan ook niet van toepassing wanneer, zoals in casu, door het
VCM een procedure inzake ambtshalve onderzoek wordt gevoerd. Op een
dergelijke procedure moet artikel 5 van het procedurebesluit worden betrokken.
Uit de feitelijke uiteenzetting van de zaak blijkt voldoende dat bij de in dezen
gevolgde werkwijze alle voorschriften van artikel 5 werden nageleefd.
Verweerder kan dan ook moeilijk blijven volhouden dat op één of andere wijze
zijn rechten van verdediging zouden zijn geschonden.

5. Overeenkomstig artikel 32, 5° van de decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie moeten de particuliere radio’s, om erkend te blijven, een
technische uitrusting gebruiken conform de wettelijke voorschriften en zich
houden aan de bepalingen van de zendvergunning. Bovendien mag volgens
artikel 2 van het zendvergunningenbesluit van de Vlaamse regering van 5 maart
1996 het effectief uitgestraald vermogen van een particuliere radio 100 Watt
niet overschrijden.

6. De aangeklaagde radio betwist de hierboven gedane vaststellingen als
dusdanig niet.

7. De aangeklaagde inbreuk, die het verzorgingsgebied van andere particuliere
radio’s, in binnen- en buitenland, verstoort, is ernstig, mede omdat hij
doelbewust werd gepleegd.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 8 van het Reglement van
orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- sluit zich aan bij het onderzoeksrapport van de administratie;
- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, de V.Z.W. V.R.O. Boemerang een administratieve
geldboete op te leggen van 100.000,- Bef.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 19 september
2000 door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D.
Albrecht, dienstdoend voorzitter, J. Boon, commissaris en C. Adams,
plaatsvervangend commissaris, bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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