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BESLISSING

________

In zake :

ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Radio Sint-Jan (radio Sint-Jan)
(dossiernr. 2003/00180)
________

1.
Op 13 mei 2003 deelt de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen in
een onderzoeksrapport mee dat v.z.w. Radio Sint-Jan (radio Sint -Jan) met een
vermogen van 60 Watt in plaats van de vergunde 8 Watt zou hebben uitgezonden.

2.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 23 mei 2003 om, op basis van
dat onderzoeksrapport, tegen radio Sint -Jan een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt, samen met een afschrift van het onderzoeksrapport, bij
aangetekende brief van 26 mei 2003 aan radio Sint-Jan meegedeeld. De betrokken radio
wordt met dezelfde brief opgeroepen om op 27 juni 2003 voor het Commissariaat te
verschijnen om er te worden gehoord.
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3.
Bij aangetekende brief van 23 juni 2003, ontvangen op de griffie van het
Commissariaat op 24 juni 2003, deelt radio Sint-Jan zijn schriftelijke opmerkingen mee.

4.
Op de hoorzitting van 24 juni 2003 verschijnt voor en namens radio Sint-Jan,
de heer Geert Bollé, die in zijn verweer wordt gehoord.

5.
Artikel 34, tweede lid, van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, als gewijzigd bij decreet van 25 oktober
2002, bepaalt dat de particuliere radio-omroepen een technische uitrusting gebruiken die
conform is met de wettelijke en decretale voorschriften en zich houden aan de
bepalingen van de zendvergunning. Zij aanvaarden het onderzoek naar de werking ter
plaatse door de aangestelde ambtenaren.

6.
Het BIPT heeft op 7 april 2003 bij radio Sint-Jan een zendvermogen van 60
Watt gemeten in plaats van de vergunde 8 Watt.

7.
Tijdens de hoorzitting betwist radio Sint-Jan de vaststellingen van het BIPT
niet maar voegt eraan toe dat de radio niet begrijpt waarom twee radio's die geografisch
dicht bij mekaar liggen een verschillend vermogen hebben en waarbij radio Sint-Jan
duidelijk een veel lager vermogen heeft.
Daarnaast verklaart radio Sint-Jan dat het zijn vermogen heeft aangepast enkel
en alleen om tegemoet te komen aan de storingen waarvan radio Sint-Jan zelf het
slachtoffer is en om door de luisteraars comfortabel te kunnen ontvangen worden in een
straal van 8 kilometer rond de antennemast.

8.
Het Commissariaat sluit zich aan bij de vaststellingen van het BIPT en acht het
bewezen dat radio Sint-Jan gedurende een tijd niet heeft uitgezonden volgens de
bepalingen van de zendvergunning.
Het Commissariaat is van oordeel dat de door radio Sint-Jan aangevoerde
feiten geen naar recht voldoende verantwoording vormen om met een hoger vermogen
dan bepaald in de zendvergunning uit te zenden.
Het Commissariaat stelt hierbij in hoofde van de radio Sint-Jan een inbreuk
vast op artikel 34, tweede lid van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, als gewijzigd bij decreet van 25 oktober
2002.
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9.
Het Commissariaat kan bij het bepalen van de strafmaat niet voorbijgaan aan
het recidive karakter van de overtreding door radio Sint-Jan. Bij beslissing 2000/041
van het Commissariaat d.d. 23 juni 2000 ontving radio Sint-Jan reeds een waarschuwing
voor het begaan van een gelijkaardige overtreding.

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 de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van
particuliere radio-omroepen en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams
Commissariaat voor de Media,
- stelt een overtreding vast van artikel 34, tweede lid, van de decreten betreffende de
radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, als gewijzigd bij
decreet van 25 oktober 2002;

- legt, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde Vlaamse decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, v.z.w. Radio Sint-Jan, met
maatschappelijke zetel Hoogstraat 90 te 2830 Willebroek, een administratieve geldboete
op van 1250 euro.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op
27 juni 2003
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, D. Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman,
waarnemend griffier.

D. Peereman
Waarnemend griffier

H. Coremans
Voorzitter

