VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 305
Beslissing nr. : 2003/036

van

27 mei 2003

BESLISSING

_______________

In zake : klacht van v.z.w. Wevelgemse Lokale Omroep (Radio W.L.O.) uit Kortrijk tegen
v.z.w. Lokale Radio Trend (Stadsradio Waregem) uit Waregem (dossiernummer
2003/0168)

_______________

1.
Met een schrijven van 23 januari 2003 legt de v.z.w. Wevelgemse Lokale Omroep
(Radio W.L.O.), met maatschappelijke zetel Doorniksestraat 44 bus 42 te 8500 Kortrijk,
klacht neer tegen de v.z.w. Lokale Radio Trend (Stadsradio Waregem), met maatschappelijke
zetel Holstraat 28 te 8790 Waregem, wegens het storen van uitzendingen, vermoedelijk door
het gebruik van een te hoog vermogen.
Op 29 januari 2003 vraagt de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen (hierna
“afdeling Media”) aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(B.I.P.T.) de klacht te onderzoeken en de nodige controles uit te voeren.
Met een schrijven van 18 maart 2003 deelt het B.I.P.T. aan de afdeling Media mee dat het op
20 februari 2003 bij Radio Trend, dat ondertussen zijn roepnaam heeft veranderd in
Stadsradio Waregem, heeft vastgesteld dat het uitgangsvermogen op 200 Watt in plaats van
de vergunde 50 Watt stond ingesteld en dat de antenne-installatie uit 4 in plaats van 3 dipolen
bestond.

Op basis hiervan stelt de afdeling Media op 27 maart 2003 een onderzoeksrapport op.

2.
Met een schrijven van 28 maart 2003 deelt het Commissariaat aan Stadsradio
Waregem een afschrift van voormelde klacht en onderzoeksrapport mee en nodigt het
Stadsradio Waregem uit op de hoorzitting van het Commissariaat van 29 april 2003.
Op die hoorzitting verschijnt de heer Pascal Standaert namens Stadsradio Waregem.
3.
Artikel 34 van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie luidt als volgt:
“ De zendinstallaties van de particuliere radio-omroepen zijn gelegen in het Nederlandse
taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de
particuliere radio-omroep. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voorzover die
inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning werd
goedgekeurd door het Vlaams Commissariaat voor de Media.
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. Zij aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de
aangestelde ambtenaren. “

4.
De betrokken radio betwist de vaststellingen van het B.I.P.T. niet. Hij voert enkel aan
dat hij het vermogen heeft opgedreven om het hoofd te kunnen bieden aan de door Radio
W.L.O. uit Kortrijk veroorzaakte storingen.
Bij een navolgende controle is gebleken dat de zendinstallatie en het gebruikte vermogen in
overeenstemming zijn gebracht met de vergunning.
In die omstandigheden kan de sanctie overeenkomstig artikel 116 septies van de
gecoördineerde decreten worden beperkt tot een geldboete.

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 van 23 januari 2003 van Radio W.L.O. ontvankelijk en gegrond;

-

stelt in hoofde van Stadsradio Waregem een inbreuk vast op artikel 34 van de
gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie;

-

legt Stadsradio Waregem overeenkomstig artikel 116septies, §1, van de gecoördineerde
Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie een administratieve
geldboete op van 1.250 euro.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 27 mei 2003 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend voorzitter, P.
Herroelen en J. Blomme, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D. Peereman,
waarnemend griffier.
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