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BESLISSING

16 september 2005
________

In zake :

NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen) tegen VZW V.R.O. Boemerang
(Radio Boemerang) wegens storingen (KL2005/0310)
________

1.
Met een brief van 11 april 2005, ontvangen ter griffie van het Vlaams Commissariaat
voor de Media op 19 april 2005, legt NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen), met
maatschappelijke zetel Postbus 60 te 4650 AB Steenbergen, Nederland, klacht neer tegen VZW
V.R.O. Boemerang (Radio Boemerang), met maatschappelijke zetel Stationsstraat 142 te 2910
Essen, wegens storingen.

2.
Met brief van 15 juli 2005 zijn de klacht van NB SLOS (Stichting Lokale Omroep
Steenbergen) en het onderzoeksrapport van de administratie Media meegedeeld aan radio
Boemerang.
De betrokkenen zijn met een aangetekend schrijven van 6 september 2005 opgeroepen
om voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord op de hoorzitting van 16
september 2005.
Radio Boemerang verontschuldigt zich bij fax van 16 september 2005 omdat het hem
wegens omstandigheden op het allerlaatste moment niet mogelijk is om op de hoorzitting te
verschijnen. NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen) is door het Commissariaat in
zijn betoog gehoord ter zitting van 16 september 2005.
Namens en voor NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen) verschijnt de heer
Tampoebolon, bestuurslid.
3.
NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen)
uitzendingen gestoord worden, door radio Boemerang

stelt in zijn klacht dat de

4.
Artikel 37 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd
op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het omroepdecreet), bepaalt onder meer dat de particuliere
radio-omroepen een technische uitrusting gebruiken die conform de wettelijke en decretale
voorschriften is, en zich dienen te houden aan de bepalingen van de zendvergunning.

5.
Bij een controle van radio Boemerang op 2 mei 2005 door het BIPT werd vastgesteld
dat het uitgangsvermogen aan de zender 77 Watt bedroeg in plaats van de vergunde 37 Watt en
dat 50 meter van de 70 meter lange kabel die de antenne met de zendapparatuur verbindt van
het type RG8 was in plaats van het type Eupen Cellflex 5128 ½ ‘. De betrokken radio werd
aangemaand om zich onmiddellijk in orde te stellen.
Bij een controle van radio Boemerang op 4 mei 2005 stelt het BIPT vast dat het
vermogen nog niet gewijzigd was. Op vraag van het BIPT werd de zender buiten dienst gesteld
tot de nodige aanpassingen gedaan zijn. Op 18 mei 2005 wordt de zender heropgestart in het
bijzijn van het BIPT. Alles is nu ingesteld conform de zendvergunning.
6.1.
In het faxbericht van 16 september 2005 haalt radio Boemerang aan dat zij het
afgelopen jaar twee keer slachtoffer geweest zijn van een diefstal en diverse malen van poging
tot diefstal van de zender waardoor de zendinstallatie een aantal keren werd beschadigd. Radio
Boemerang stelt dat het dus mogelijk is dat de zendapparatuur niet helemaal conform de
zendvergunning was afgesteld tijdens de controle van het BIPT aangezien er net daarvoor weer
een poging tot inbraak was geweest. Omdat NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen)
op zijn beurt de uitzendingen van radio Boemerang stoort, adviseerde het BIPT dat radio
Boemerang ook klacht zou indienen tegen NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen).
Na onderling overleg hebben beide radio’s echter besloten geen klachten tegen mekaar in te

dienen maar naar een oplossing toe te werken. Uit deze contacten is ook naar voren gekomen
dat een medewerker van NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen) zonder
toestemming van het bestuur een klacht heeft ingediend bij het Vlaams Commissariaat voor de
Media.
Tijdens de hoorzitting wordt dit bevestigd door de vertegenwoordiger van NB SLOS
(Stichting Lokale Omroep Steenbergen).

6.2.
Niettegenstaande het gegeven dat de klacht is ingediend zonder toestemming van het
bestuur van NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen), en dus niet voldoet aan de
ontvankelijkheidsvoorwaarde dat een klacht ondertekend moet zijn door de persoon die
bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen, blijkt uit de vaststellingen door het BIPT
dat radio Boemerang minstens op 2 en 4 mei 2005 uitzendingen verzorgd heeft met een
vermogen hoger dan vergund. Radio Boemerang heeft dan ook gedurende een tijd niet
uitgezonden volgens de bepalingen van de zendvergunning.
7.
Radio Boemerang geeft zelf toe dat de zendapparatuur mogelijk niet helemaal
conform de zendvergunning was afgesteld tijdens de controle van het BIPT gelet op de recente
poging tot inbraak vlak ervoor. Deze verdediging doet niets af aan de inbreuk op artikel 37 van
het omroepdecreet die het Commissariaat vaststelt in hoofde van radio Boemerang. Het
uitzenden met een te hoog vermogen kan niet op deze wijze gerechtvaardigd worden. Een
lokale radio-omroep dient immers steeds conform de bepalingen van de zendvergunning uit te
zenden. Een lokale radio-omroep draagt de verantwoordelijkheid om de zendapparatuur steeds
op de juiste wijze af te stellen, dit op regelmatige tijdstippen te controleren, en zeker na een
poging tot inbraak of diefstal. Bovendien werd radio Boemerang op 2 mei 2005 door het BIPT
reeds aangemaand om de zendapparatuur onmiddellijk correct af te stellen. Bij een nieuwe
controle door het BIPT op 4 mei 2005 bleek dat radio Boemerang nog steeds het vermogen van
de zender niet aangepast had.
Bij het bepalen van de strafmaat kan het Commissariaat niet voorbijgaan aan het feit
dat radio Boemerang niet onmiddellijk is ingegaan op de vraag van het BIPT om de
zendapparatuur onmiddellijk correct af te stellen en het feit dat radio Boemerang in het
verleden reeds een boete gekregen heeft wegens het uitzenden met een te hoog vermogen. (op
19 september 2000 - boete : 100.000 bef wegens uitzenden met 300 Watt ipv 20 Watt)
OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
- verklaart de klacht ingediend door NB SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen) niet
ontvankelijk;

- legt, overeenkomstig artikel 172 van het omroepdecreet, radio Boemerang een administratieve
geldboete van 1250 euro op wegens inbreuk op artikel 37 van het omroepdecreet.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 16 september 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht en J.
Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman

J. Baert

waarnemend griffier

voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1998
houdende vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen, een
bezwaarschrift worden ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op middelen
waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend;
6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon, wordt het
ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen”.

