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In de zaak van VZW M.I.G. Radio tegen VZW Radio Gent,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Mevr K. VAN DER PERRE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 14 maart 2008,
Neemt op deze datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 12 juni 2006 aan de Vlaamse Regulator
voor de Media (hierna: de Regulator) legt VZW M.I.G. (lokale radio M.I.G.),
met maatschappelijke zetel Nieuwstraat 56 te 9500 Geraardsbergen, klacht
neer tegen VZW Radio Gent (regionale radio GO FM), met maatschappelijke
zetel Henri Dunantlaan 8 te 9000 Gent, wegens storingen op de eigen
uitzendingen via de frequentie 104.8 MHz te Aalst.
2. Bij brief van 21 juni 2006 bezorgt de Regulator de klacht van lokale
radio M.I.G. aan het BIPT met het verzoek te controleren of de betrokken
regionale radio uitzendingen verzorgt conform de zendvergunning en
desgevallend de nodige maatregelen te laten treffen.
3. Bij brief van 21 januari 2008 rapporteert het BIPT over de resultaten van
de controles uitgevoerd bij lokale radio M.I.G. en bij regionale radio GO FM
te Aalst.
4. Bij aangetekende brief van 5 februari 2008 wordt een afschrift van het
onderzoeksrapport d.d. 4 februari 2008 van de onderzoekscel van de
Regulator aan regionale radio GO FM Gent bezorgd. De radio wordt met
dezelfde brief uitgenodigd om binnen een termijn van vijftien dagen zijn
schriftelijke opmerkingen in te dienen en wordt tevens uitgenodigd om op de
hoorzitting van 22 februari 2008 zijn opmerkingen mondeling toe te lichten.
5. Bij aangetekende brief van 5 februari 2008 wordt lokale radio M.I.G.
uitgenodigd op de hoorzitting van 22 februari 2008.
6. Regionale radio GO FM bezorgt op 19 februari 2008 zijn schriftelijke
opmerkingen aan de Regulator.
Lokale radio M.I.G. en regionale radio GO FM zijn door de Regulator in hun
betoog en verweer gehoord op de hoorzitting van 22 februari 2008.
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Namens en voor VZW M.I.G. Radio (lokale radio M.I.G.) verschijnen Marc
Van Laethem, bestuurslid, en Piet De Backer, advocaat. Namens en voor
VZW Radio Gent (regionale radio GO FM) verschijnen Jeroen Buyse,
bestuurder, en Steven Hamelinck, directeur Broadcast Partners.

DE FEITEN
7. Bij metingen op 4 en 14 september 2007 stelt het BIPT vast dat er
storingen hoorbaar zijn in de onmiddellijke omgeving van het zendstation van
lokale radio M.I.G. en dat deze afkomstig zijn van regionale radio GO FM,
die vanuit Aalst uitzendt op 104.8 MHz.
Bij een controle door het BIPT op 30 november 2007 van de zendinstallatie
van regionale radio GO FM te Aalst blijkt dat het effectief uitgestraald
vermogen volgens de berekening van het BIPT 3300 Watt bedraagt in alle
richtingen. De vergunning laat in de richting 260° en 270° een maximaal
effectief uitgestraald vermogen van 3162 Watt toe. In de andere richtingen
legt de zendvergunning nog zwaardere beperkingen op (bijv. in de richting
30° een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 105 Watt).
Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt tevens dat bij een eerste vraag tot
controle op 29 november 2007 het niet mogelijk was om toegang te
verschaffen tot de zendinstallatie en er een nieuwe afspraak moest worden
gemaakt voor een controle op 30 november 2007.
De onderzoekscel van de Regulator merkt op dat de betrokken radio na de
controle niet onmiddellijk de gepaste maatregelen neemt om zich te
conformeren aan de opgelegde zendvoorwaarden.

HET RECHT
8. Artikel 37, tweede lid, van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna: het Mediadecreet), bepaalt
dat de particuliere radio-omroepen een technische uitrusting gebruiken die
conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en zich houden aan de
bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de
werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.

A. Argumenten van de aangeklaagde omroep.
9. Regionale radio GO FM merkt op dat uit het onderzoeksrapport van het
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BIPT blijkt dat de zendinstallatie van lokale radio M.I.G. ondermaats was.
Volgens de omroep is het evident dat als de eigen installatie niet optimaal
presteert, andere signalen naar verhouding een grotere invloed uitoefenen en
het ontvangstcomfort aanzienlijk daalt en tegenvalt.
Regionale radio GO FM betwist verder de resultaten van de berekeningen
door het BIPT met betrekking tot het effectief uitgestraald vermogen van de
radio. Volgens de radio is ten onrechte geen rekening gehouden met de
kabelverliezen.
Met betrekking tot het feit dat niet onmiddellijk toegang werd verleend tot de
zendinstallatie wijst regionale radio GO FM er op dat op 29 november 2007
en 30 november 2007 dezelfde veldsterkte werd gemeten. Hieruit moet
blijken dat er geen pogingen werden ondernomen om de feitelijke
karakteristieken van de installatie te verbergen voor de controle.

B. Beoordeling.
10. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat regionale radio GO FM de
voorwaarden opgelegd in de zendvergunning niet naleeft. Meer bepaald
wordt het stralingspatroon niet volledig gerespecteerd. De betrokken radio
hanteert een te hoog uitgestraald zendvermogen in elke mogelijke richting,
met inbegrip van de richtingen waarvoor zware beperkingen zijn opgelegd.
In de elementen die de aangeklaagde radio aanbrengt, betwist hij de
conclusies van het BIPT met betrekking tot het effectief uitgestraald
vermogen. De Regulator is van oordeel dat de correctheid van de
vaststellingen door het BIPT niet zonder meer in vraag kan worden gesteld.
De Regulator wijst er in dit verband op dat de vaststellingen van het BIPT,
het orgaan belast met de etherpolitie, worden gedaan door personeelsleden,
aan wie de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie werd
toegekend (koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van de
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige
personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en
telecommunicatie).
11. De Regulator beschouwt het welbewust of door nalatigheid overschrijden
van het vergunde vermogen steeds als een zware inbreuk. De orde binnen het
radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de
Vlaamse Regering, en het zendcomfort van andere erkende radio-omroepen
worden immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet
houdt aan zijn maximaal vergund vermogen.
Bij de beoordeling van de strafmaat houdt de Regulator er evenwel rekening
mee dat het hier om een eerste inbreuk gaat.
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12. De Regulator komt tot de bevinding dat niet kan worden aangetoond dat
de betrokken radio de controlerende instantie heeft pogen te misleiden. De
Regulator kan niet negeren dat de betrokken radio na de controle niet
onmiddellijk de gepaste maatregelen neemt om zich te conformeren aan de
opgelegde zendvoorwaarden.
De Regulator is van mening dat een geldboete van 1.250 euro een gepaste
sanctie is.

OM DEZE REDENEN, BESLIST
REGULATOR VOOR DE MEDIA

DE

VLAAMSE

1. In hoofde van regionale radio GO FM een inbreuk vast te stellen
op artikel 37 van het Mediadecreet.
2. Overeenkomstig artikel 176, § 1, 4°, van het Mediadecreet aan
VZW Radio Gent een geldboete van 1.250 euro op te leggen,

Aldus uitgesproken te Brussel op 14 maart 2008.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
voorzitter
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Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend
bij de Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende
brief binnen zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de
bepalingen van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en het
besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging
voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

