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BESLISSING
________
In zake : ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Meetjesland uit Sint-Kruis-Winkel
(dossiernummer KL 990039).
________
1. Op 22 november 1999 ontvangt het Vlaams Commissariaat voor de Media
(VCM) via de administratie Media een brief van het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) waarin melding gemaakt wordt van een
klacht van de Nederlandse administratie van Verkeer en Waterstaat wegens
storingen op de Nederlandse luchtvaartband.

2. Uit het begeleidende administratief onderzoeksrapport blijkt dat bij een
eerdere controle ter plaatse door het BIPT, uitgevoerd op 27 september 1999,
wordt vastgesteld dat Radio Meetjesland, eigendom van de gelijknamige v.z.w.,
met maatschappelijke zetel Barkstraat 7 te 9042 Sint-Kruis-Winkel, een versterker
van 160 Watt heeft geïnstalleerd.

3. Op de vergadering van 17 december 1999 stelt het Commissariaat in hoofde
van de v.z.w. Meetjesland vast dat er sprake zou kunnen zijn van een inbreuk op
artikel 32, 5°, en artikel 95 van de gecoördineerde mediadecreten en beslist het
over te gaan tot een procedure inzake ambtshalve onderzoek als bepaald in artikel
5 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media.
Dit wordt bij brief van 20 december 1999 aan de v.z.w. Meetjesland
medegedeeld. Met dezelfde brief wordt de betrokkene opgeroepen om op 21
januari 2000 voor het VCM te verschijnen om er te worden gehoord.
Bij brief van 3 januari 2000 formuleert de heer G. Saey, voorzitter van
Radio Meetjesland, schriftelijke opmerkingen op de brief van het Commissariaat
van 20 december 1999.

De betrokken radio is door het VCM in zijn betoog en verweer gehoord ter
zitting van 21 januari 2000.
Op 31 januari 2000 bezorgt de administratie Media aan het Commissariaat een
bijkomende onderzoeksnota waarin de door Radio Meetjesland ter hoorzitting
aangevoerde argumenten worden behandeld.

4. Volgens de Conventie van Genève werd voor de frequenties in de band
tussen 104.9 MHz tot 107.9 MHz - en dus ook voor de frequentie 107.3 MHz
waarop Radio Meetjesland uitzendt - een beperking van 100 Watt ingesteld, met
het doel o.m. storingen op de luchtvaartband te vermijden.

5. Uit de schriftelijke opmerkingen van Radio Meetjesland en zijn verweer op
de hoorzitting blijkt dat de voornoemde feiten niet worden betwist. Verweerder
voegt daar evenwel aan toe dat hij reeds geruime tijd gestoord wordt door Radio
Internationaal, tegen wie hij overigens ook een klacht heeft ingediend bij het
Commissariaat.

6. Het onderzoek van de klacht van verweerder tegen de voornoemde radio
Internationaal is niet dienend voor de beoordeling van de zaak.

7. Overschrijding van het toegekend effectief vermogen kan tot ernstige
gevolgen leiden gezien de interferenties op de luchtvaartbanden en de daaruit
voortvloeiende consequenties voor het luchtverkeer.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en op artikel 8 van het Reglement
van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- sluit zich aan bij de conclusies van het administratief onderzoek;
- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de op 25 januari 1995
gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, de v.z.w.
Meetjesland, eigenaar van Radio Meetjesland, te waarschuwen.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 23 juni 2000
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, D. Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn,
griffier.
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