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BESLISSING
________
In zake : V.Z.W. SATURNUS tegen V.Z.W. DYNAMISCH KNOKKE-HEIST,
V.Z.W. CARAAD, V.Z.W. RADIO PLUS en V.Z.W. E.R.O.

________
1.
Met een ter post aangetekende brief van 21 september 1998, ontvangen
ter griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) op 23 september
1998, legt de v.z.w. Saturnus, met maatschappelijke zetel Oude Kasteeldreef 15,
te 9990 Maldegem, klacht neer tegen de v.z.w. Dynamisch Knokke-Heist, met
maatschappelijke zetel Duivenlaan 10 te 8300 Knokke-Heist, de v.z.w. Caraad,
met maatschappelijke zetel Heuvelhoekstraat 5 te 8720 Oeselgem, de v.z.w. Radio
Plus, met maatschappelijke zetel Marcastraat 16 te 9032 Gent-Wondelgem en de
v.z.w. E.R.O., met maatschappelijke zetel Jan Miraelstraat 24 te 8200 Brugge.
2.
De v.z.w. Saturnus stelt in zijn klacht dat radio Dynamo, eigendom van
de v.z.w. Dynamisch Knokke-Heist, radio Caraad, eigendom van de v.z.w.
Caraad, radio Plus, eigendom van de v.z.w. Radio Plus, en radio V.B.R.O.,
eigendom van de v.z.w. E.R.O., vermoedelijk niet uitzenden conform hun
zendvergunning en dat de uitzendingen van radio Saturnus, eigendom van de
v.z.w. Saturnus, hierdoor ernstig worden gestoord.
3.
Uit het onderzoeksrapport van de administratie Media van 24 februari
1999 blijkt dat het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie bij de
in sub 2. vermelde radio’s controles heeft verricht.
3.1.
Bij een controle verricht op 7 oktober 1998 bij radio V.B.R.O. wordt
vastgesteld dat de zendinstallatie conform de zendvergunning is.
Het VCM leidt hieruit af dat de klacht met betrekking tot de v.z.w.
E.R.O. zonder voorwerp is.
3.2.
Bij een controle verricht op 7 oktober 1998 wordt vastgesteld dat bij
radio Caraad vier dipolen geïnstalleerd zijn in plaats van twee, zoals voorzien in
de zendvergunning. Het zendvermogen bedraagt 35 Watt.

3.3.
Bij een controle verricht op 17 november 1998 bij radio Dynamo wordt
vastgesteld dat het uitgangsvermogen aan de zender 65 Watt bedraagt in plaats
van 34 Watt zoals vermeld in de zendvergunning.
3.4.
Bij een controle verricht op 8 december 1998 bij radio Plus wordt
vastgesteld dat het uitgangsvermogen aan de zender 63 Watt bedraagt in plaats
van 46 Watt zoals vermeld in de zendvergunning.
4.
Bij brieven van 8 maart 1999 worden de v.z.w. Saturnus, de v.z.w.
Dynamisch Knokke-Heist, de v.z.w. Caraad en de v.z.w. Radio Plus opgeroepen
om voor het Vlaams Commissariaat voor de Media te verschijnen op 19 maart
1999 om er te worden gehoord.
Bij brieven van 23 maart 1999 worden de betrokkenen ervan op de
hoogte gebracht dat, op uitdrukkelijk verzoek van de v.z.w. Radio Plus, de
hoorzitting wordt verdaagd tot 23 april 1999.
De vertegenwoordigers van de v.z.w. Saturnus en de v.z.w. Radio Plus
zijn in hun betoog en verweer gehoord ter zitting van 23 april 1999.
Namens en voor de v.z.w. Radio Plus verschijnt H. Croisiau, advocaat te
Gent.
Namens en voor de v.z.w. Saturnus verschijnen R. Beelaert, voorzitter en
L. Reyniers, beheerder.
De v.z.w. Caraad en de v.z.w. Dynamisch Knokke-Heist hebben zich
voor de hoorzitting laten verontschuldigen.
5.
De in sub 3.2., 3.3. en 3.4. vermelde vaststellingen doen ervan blijken dat
radio Caraad, radio Dynamo en radio Plus gedurende een tijdlang niet hebben
uitgezonden conform de zendvergunning.
Het VCM stelt hierbij in hoofde van de v.z.w. Caraad, de v.z.w.
Dynamisch Knokke-Heist en de v.z.w. Radio Plus een inbreuk vast op artikel 32,
5°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, als gewijzigd bij
het decreet van 7 juli 1998.
6.
Het VCM neemt in aanmerking dat de in sub 5. vermelde radio’s
maatregelen hebben genomen om zich aan de regelgeving te conformeren.
6.1.
Radio Caraad dient op 8 oktober 1998 een aanvraag in om met vier
dipolen uit te zenden.
Op 4 december 1998 levert het VCM aan radio Caraad een nieuwe
zendvergunning af, waarbij berekend wordt dat met de nieuwe zendfiguratie het
uitgangsvermogen aan de zender 29 Watt mag bedragen.
6.2.
Bij een controle door het BIPT verricht op 29 december 1998 wordt
vastgesteld dat radio Dynamo is ingesteld volgens zijn zendvergunning. Er
wordt evenwel vastgesteld dat de vermogensregeling een defect vertoont.

6.3.
Bij een controle door het BIPT verricht op 21 december 1998 wordt
vastgesteld dat het vermogen van radio Plus conform de zendvergunning is.

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 met betrekking tot de v.z.w.’s Dynamisch Knokke-Heist,
Caraad en Radio Plus ontvankelijk en gegrond;
- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de bovengenoemde
gecoördineerde decreten, als gewijzigd bij de decreten van 17 december 1997 en
28 april 1998, de v.z.w.’s Dynamisch Knokke-Heist, Caraad en Radio Plus te
waarschuwen.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 23 april 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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