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In de zaak van VZW West Point tegen VZW Limburgia FM,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 9 juni 2006, 30 juni 2006 en 19 januari 2007,
Neemt op de laatst vermelde datum volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een ter post aangetekende brief van 22 december 2005 gericht aan het
Vlaams Commissariaat voor de Media legt VZW West Point (radio
Martinique), met maatschappelijke zetel Gerhoevenstraat 6, te 3945 Ham,
klacht neer tegen VZW Limburgia FM (radio Hasselt 106.1), met
maatschappelijke zetel Genkersteenweg 13 bus 1, te 3500 Hasselt (nu:
Assesteenweg 65 te 1740 Ternat), wegens storingen.

2. Op 10 februari 2006 treedt het decreet van 16 december 2005 houdende de
oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, in werking.
Artikel 17 van het decreet van 16 december 2005 bepaalt dat de Regulator
alle rechten en plichten van onder meer het Vlaams Commissariaat voor de
Media overneemt.

3. Met een aangetekende brief van 19 mei 2006 zijn de klacht van radio
Martinique en het onderzoeksrapport van de onderzoekscel meegedeeld aan
radio Hasselt 106.1. De betrokken radio wordt tevens uitgenodigd om binnen
twee weken na ontvangst van het onderzoeksrapport zijn schriftelijke
opmerkingen in te dienen.

4. De betrokkenen zijn bij aangetekende brief van 19 mei 2006 opgeroepen
om voor de Regulator te verschijnen om er te worden gehoord op de
hoorzitting van 9 juni 2006.
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Ze zijn er bij dezelfde aangetekende brief op gewezen dat de Vlaamse
Regulator voor de Media alle rechten en plichten van het oude Vlaams
Commissariaat voor de Media overneemt en dat in afwachting van een
nieuw uitvoeringsbesluit en een nieuw reglement van orde in een
overgangsfase zoveel mogelijk verder toepassing wordt gemaakt van de
bestaande regelingen.

5. Bij aangetekende brief van 1 juni 2006 bezorgt radio Hasselt 106.1 zijn
schriftelijke opmerkingen aan de Regulator.

6. Radio Martinique en radio Hasselt 106.1 zijn door de Regulator in hun
betoog en verweer gehoord ter zitting van 9 juni 2006.
Namens en voor VZW West Point (radio Martinique) verschijnen de heren
Marc Windmolders en Kristof Bekkers. Namens en voor VZW Limburgia
FM (radio Hasselt 106.1) verschijnt de heer Jan D’Haese.

DE FEITEN

7. Het BIPT stelt bij een veldsterktemeting op 15 maart 2006 van radio
Hasselt 106.1 een niveau van 90 dBµV vast. Het BIPT krijgt op dezelfde dag
geen toegang tot de zendinstallatie.
Bij een controle op 16 maart 2006 stelt het BIPT vast dat de zendinstallatie
op het zendertype na conform de voorwaarden van de zendvergunning is. Op
dezelfde dag wordt bij een nieuwe veldsterktemeting een niveau van 65
dBµV gemeten.
Uit een berekening die het BIPT bij de controlevaststellingen voegt, blijkt
dat bij de eerste veldsterktemeting op 15 maart 2006 het vermogen van de
zender bij benadering 1995 Watt bedroeg en dat dit vermogen bij de tweede
veldsterktemeting en de eigenlijke controle van de zendinstallatie op 16
maart 2006 op 73 Watt was teruggebracht, terwijl volgens de
zendvergunning maximum 80 Watt toegelaten is.
Bij een nieuwe veldsterktemeting door het BIPT op 28 maart 2006 wordt een
niveau van 80 dBµV gemeten.
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HET RECHT

8. Artikel 37, tweede lid, van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd: 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. Radio Hasselt 106.1 betwist dat het BIPT op 15 maart 2006 geen toegang
tot de zendinstallatie zou hebben gekregen. Volgens Radio Hasselt 106.1
heeft Broadcast Partners, na op 15 maart 2006 te zijn gecontacteerd door het
BIPT, voorgesteld om onmiddellijk een medewerker te sturen, maar gaf het
BIPT er de voorkeur aan om voor 16 maart 2006 een afspraak te maken.
Vervolgens betwist radio Hasselt 106.1 de technische vaststellingen en de
gehanteerde methodiek van het BIPT.

B. Beoordeling.

10. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat radio Hasselt 106.1
gedurende een tijd niet heeft uitgezonden conform zijn zendvergunning.
Meer bepaald werd vastgesteld, dat het maximaal toegelaten
uitgangsvermogen van het zendtoestel met meer dan het twintigvoudige
werd vermeerderd.
Wat de technische tegenwerpingen van radio Hasselt 106.1 betreft, is de
Vlaamse Regulator voor de Media 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).
In het controleverslag van het BIPT wordt duidelijk vermeld dat de technici
van Broadcast Partners hebben laten weten pas op 16 maart 2006 aanwezig
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te kunnen zijn om toegang tot de zendinstallatie te kunnen verlenen. Om de
hierboven vermelde reden heeft de Regulator geen grond om de correctheid
van de bewering van het BIPT in vraag te stellen.
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 de andere erkende radioomroepen wordt immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio
zich niet houdt aan zijn maximaal vergund vermogen.
Een verzwarende omstandigheid wordt gevormd door het gebrek aan
medewerking met de controlerende diensten en het gegeven dat uit de
vergelijking van de resultaten van de veldsterktemetingen van het BIPT
blijkt dat het zendvermogen tussen de controle van de zendinstallatie op 16
maart 2006 en een nieuwe meting op 28 maart 2006 weer fors werd
opgedreven.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR
DE MEDIA

1.
In hoofde van radio Hasselt 106.1 een inbreuk vast te stellen op
artikel 37 van het Mediadecreet.

2.
Overeenkomstig artikel 176, §1, van het Mediadecreet, aan VZW
Limburgia FM (radio Hasselt 106.1) een administratieve geldboete van
1250 euro op te leggen.

Aldus uitgesproken te Brussel op 19 januari 2007.

.

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 administratie van de Raad van State.

