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BESLISSING
________
In zake : ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Arona uit Nazareth
(dossiernummer: KL990038).
________
1. Op 2 december 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 Rijkswacht wegens storingen op de Rijkswachtfrequenties in Gent
in augustus 1999.

2. Uit het begeleidende administratief onderzoeksrapport blijkt dat bij
controles ter plaatse door het BIPT, uitgevoerd in de maand september 1999,
wordt vastgesteld dat de opgemeten storingen op 3, 13 en 19 augustus 1999
veroorzaakt werden door een illegale straalverbinding tussen de studio en de
particuliere lokale radio Arona (107.5 MHz), eigendom van de gelijknamige
v.z.w., met maatschappelijke zetel ’s Gravenstraat 186 te 9810 Nazareth.
De v.z.w. Arona verkreeg van het BIPT een vergunning voor de periode van
9 april 1999 tot en met 15 mei 1999 om via een straalverbinding vanuit een
andere plaats uit te zenden.

3. Op de vergadering van 17 december 1999 stelt het Commissariaat in hoofde
van de v.z.w. Arona vast dat er sprake zou kunnen zijn van een inbreuk op 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. Arona medegedeeld.
Ook het onderzoeksrapport van de administratie wordt op 20 december 1999 aan
de betrokkene bezorgd. Met dezelfde brief wordt de betrokken radio voorts ook

opgeroepen om op 21 januari 2000 voor het VCM te verschijnen om er te worden
gehoord.
Bij brief van 20 januari 2000 verzoekt de heer Hans Croisiau, advocaat van
Radio Arona, om deze hoorzitting uit te stellen.
Bij brief van 21 januari 2000 meldt het Commissariaat aan de betrokken
radio dat de hoorzitting wordt uitgesteld tot 11 februari 2000.

De betrokken radio is door het VCM in zijn betoog en verweer gehoord ter
zitting van 11 februari 2000.

4. Bij monde van haar raadsman verklaart de v.z.w. Arona dat zij na 15 mei
1999 geen gebruik meer heeft gemaakt van de voornoemde straalverbinding en
dat de bedoelde storingen veroorzaakt werden door de beschadiging van een
“nodge filter” door een blikseminslag. Concluderend stelt de raadsman dat de
bedoelde storingen aldus buiten de wil van de betrokken radiozender zijn
opgetreden. Ter ondersteuning van deze verklaringen wordt een technisch
rapport van de firma D’hont neergelegd, waarin wordt aangegeven dat de
voornoemde storingen veroorzaakt werden door een technisch defect.

5. In een bijkomend technisch onderzoek is komen vast te staan dat de
beweringen van v.z.w. Arona omwille van de volgende technische redenen,
feitelijk onjuist zijn :
- de storingen op de frequentie 2.4 GHz werden op 17 september 1999 door de
technische dienst van het BIPT in Gent vastgesteld;
- dezelfde storingen werden op 3 augustus 1999 en 13 augustus 1999
vastgesteld door CCRM met een niveau van 25dBµV én op 19 augustus 1999
met een niveau van 15 dBµ, gemeten op 2 verschillende meetpunten;
- het niveau van het stoorsignaal is veel te hoog om van een 22ste harmonische
van de frequentie 107.5 MHz te kunnen spreken.
Alleen bij een
ste
hoogvermogenzender is het mogelijk dat men de 22 harmonische nog kan
meten;
- de oorzaak van de storing op een radioverbinding van de Rijkswacht te Gent
(Groendreef) was volgens het BIPT afkomstig van de 2.4 GHz straalverbinding
in dienst bij Arona bij de eerste interventie op 17 september 1999. Daarenboven
was de storing als gevolg van deze interventie de volgende dag verdwenen;
- er kan theoretisch natuurlijk een defect zijn aan een low pass filter én er kan
ook een blikseminslag zijn maar anderzijds is het opvallend dat 2 onafhankelijke
instellingen, nl. het CCRM en het BIPT, de storingen hebben vastgesteld op 2.4
GHz;
- een straalverbinding werkend op de frequentie 24 GHz kan niet ingesteld
worden op 2.4 GHz, dit moeten noodzakelijkerwijs 2 verschillende toestellen
zijn. Daarenboven wordt de frequentie 2.4 GHz niet toegekend voor
straalverbindingen van lokale radio’s.

6. De conclusie uit wat voorafgaat is dat de bedoelde storingen veroorzaakt
werden door een illegale straalverbinding op 2.4 Ghz m.b.v. aangepaste
apparatuur, zowel in september als in augustus 1999.

7. Weliswaar moet daarbij in aanmerking worden genomen dat de bedoelde
storingen na de kwestieuze periode niet meer zijn opgetreden.

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 onderzoeksrapport;
- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de op 25 januari 1995
gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, de v.z.w.
Arona 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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