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BESLISSING
________
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________
1.
Met een ter post aangetekende brief van 30 december 1998, ontvangen
ter griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) op 5 januari
1999, legt de v.z.w. Bingo, met maatschappelijke zetel Wagenstraat 7, te 8800
Roeselare , klacht neer tegen v.z.w. Kompas, met maatschappelijke zetel
Vinkelveldstraat 4, te 8480 Ichtegem, roepnaam radio Houtland.
2.
Met brief van 12 februari 1999 is de klacht van v.z.w. Bingo meegedeeld
aan de v.z.w. Kompas.
De betrokkenen zijn op 12 februari 1999 opgeroepen om voor het VCM
te verschijnen om er te worden gehoord.
Beide partijen zijn door het VCM in hun betoog en verweer gehoord ter
zitting van 5 maart 1999.
Namens en voor v.z.w. Kompas verschijnen L. Reynaert,
ondervoorzitter, W. Cuylle, penningmeester en W. Declerck, secretaris, bijgestaan
door B. Van Impe, advocaat te Antwerpen.
Namens en voor v.z.w. Bingo verschijnt W. Samaille, penningmeester.
3.
De v.z.w. Bingo stelt in zijn klacht dat de uitzendingen van radio Bingo,
eigendom van de v.z.w. Bingo, reeds enige tijd worden gestoord door de
uitzendingen van radio Houtland, eigendom van de v.z.w. Kompas.
4
De v.z.w. Kompas werpt op dat de klacht niet ontvankelijk is, enerzijds
omdat de klacht niet is ingediend binnen de twee weken na de gebeurtenis die
aanleiding heeft gegeven tot de klacht, anderzijds omdat de aangeklaagde
rechtspersoon niet met name wordt aangeduid.

5.
De aangeklaagde wordt in de klacht omschreven als “radio Houtland, FM
105.8 MHz, een particuliere radio uit Ichtegem” en is bijgevolg voldoende
identificeerbaar.

Bij een controle, op 21 januari 1999 door het Belgisch Instituut voor
postdiensten en telecommunicatie bij radio Houtland verricht, werd vastgesteld
dat het zendvermogen 50 Watt bedroeg in plaats van 18 Watt vermeld in de
zendvergunning. Die vaststelling maakt aannemelijk dat ten tijde van het indienen
van de klacht de storing aanwezig was, dat de klacht derhalve geacht moet worden
tijdig te zijn ingediend.
De vaststellingen door het BIPT doen voorts ervan blijken dat radio
Houtland, eigendom van de v.z.w. Kompas, gedurende een tijd niet heeft
uitgezonden volgens de bepalingen van de zendvergunning. Het VCM stelt
hierbij in hoofde van de v.z.w. Houtland een inbreuk vast op artikel 32, 5° van
de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25
januari 1995, als gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998.
Het VCM neemt in aanmerking dat uit het in sub 5.1. bedoelde
controleverslag blijkt dat een technicus van radio Houtland na de controle het
zendvermogen correct heeft ingesteld. Op de hoorzitting geeft de klagende
partij toe dat er momenteel geen storingen vanwege radio Houtland worden
ondervonden.
6.

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,
- verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond;
- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de bovengenoemde
gecoördineerde decreten, de decreten van 17 december 1997 en 28 april 1998,
v.z.w. Kompas te waarschuwen.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 5 maart 1999
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, M. Flamée en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn,
griffier.
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