VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 405
Beslissing nr. : 2004/073
van 15 oktober 2004

BESLISSING
________
In zake : ambtshalve onderzoek tegen vzw Radio Gent (Radio Go) (dossiernummer 2004/0219).
________
1.
Op 30 augustus 2004 heeft het Vlaams Commissariaat voor de Media
beslist om een ambtshalve onderzoek in te stellen tegen vzw Radio Gent (Radio
Go) omdat uit een onderzoeksrapport van de administratie dd. 19 augustus 2004
was gebleken dat Radio Gent niet zou uitzenden conform haar zendvergunning als
regionale radio-omroep van 9 juli 2004.
2.
Met brief van 10 september 2004 heeft het Commissariaat aan Radio Go
meegedeeld dat het een ambtshalve onderzoek heeft opgestart en het
onderzoeksrapport van 19 augustus 2004 aan de betrokken radio-omroep bezorgd.
Op 27 september 2004 heeft Radio Go schriftelijke bemerkingen aan het
Commissariaat bezorgd.
Met brief van 28 september 2004 werd Radio Go uitgenodigd om door
het Commissariaat te worden gehoord.
Radio Go is door het VCM in zijn betoog en verweer gehoord ter zitting
van 15 oktober 2004.
Namens en voor Radio Go is diens gemandateerde, David Daggelinckx,
verschenen.
3.
Volgens de zendvergunning van 9 juli 2004 zendt Radio Go uit met een
zender van het type D’Hont FMD009S met 6 dipolen.
4.
Op 9 juni 2004 heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie vastgesteld dat de antenne van Radio Go was samengesteld
uit 4 dipolen, die richting Gent geplaatst zijn en opgesteld staan op een hoogte
van ongeveer 60 meter.

5.
Artikel 34 van de gecoördineerde decreten betreffende de radioomroep en de televisie van 25 januari 1995 bepaalt onder andere : “ De
particuliere radio-omroepen gebruiken een technische uitrusting die conform is
met de wettelijke en decretale voorschriften en houden zich aan de bepalingen
van de zendvergunning. “
6.
De vertegenwoordiger van Radio Go verklaart dat de ontplooiing van het
zenderpark van zijn regionale radio vertraging heeft opgelopen door het ontbreken
van de nodige bouwvergunningen die de radio moeten toelaten om de nodige
antennehoogte te bereiken. Naar zijn zeggen is de procedure voor het verkrijgen
van deze bouwvergunningen al geruime tijd lopende.
Volgens Radio Go wordt ernaar gestreefd geen storingen bij andere radioomroepen te veroorzaken. Om die reden wordt voor het ogenblik slechts met 4
dipolen uitgezonden in plaats van de vergunde 6 dipolen. Het vermogen waarmee
wordt uitgezonden ligt tevens aanzienlijk lager dan vergund.
7.

Het Commissariaat stelt vast dat Radio Go uitzendt met 4 dipolen
geplaatst richting Gent in plaats van 6 dipolen volgens het vergunde
stralingsdiagram zonder dat hierbij storingen worden veroorzaakt.
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,
-

stelt een inbreuk vast op artikel 34 van de gecoördineerde decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie;

-

beslist dat er, gelet op de aard van deze inbreuk, geen grond bestaat voor het
opleggen van een sanctie.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 15 oktober
2004 door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Boon,
dd. voorzitter, C. Adams en P. Herroelen, plv. commissarissen, bijgestaan door
D. Peereman, wnd. griffier.
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