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BESLISSING

________
In zake :

- Ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. 2440 (radio Vlaanderen) te Geel
(dossiernummer2001/0125/2);
- klacht van v.z.w. Radio Lichtaart (radio Lichtaart) tegen radio Vlaanderen
(dossiernummer 2001/0119).
________

I. Inzake het ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. 2440 (radio Vlaanderen)
1.
Op 18 december 2001 maakt de administratie Media aan het Commissariaat een
onderzoeksrapport over waaruit blijkt dat het BIPT op 11 december 2001 heeft vastgesteld dat
een vergunde straalverbinding tussen v.z.w. Pink Panther (radio Turnhout) en v.z.w. 2440 (radio
Vlaanderen) met een te hoog vermogen stond afgesteld. Dit vermogen werd dan onmiddellijk
correct ingesteld.
Verder blijkt uit voormeld rapport dat een niet-vergunde straalverbinding tussen de studio en de
zendinstallatie van radio Turnhout in beslag werd genomen op bevel van de procureur des
konings van Turnhout, waarna het B.I.P.T. radio Vlaanderen buiten dienst heeft gesteld omdat
deze laatste voor zijn uitzendingen afhankelijk was van radio Turnhout.
2.
Op zijn vergadering van 18 januari 2002 beslist het Commissariaat een ambtshalve onderzoek op
te starten tegen radio Vlaanderen, met zetel te 2440 Geel, J.B. Stessenstraat 27.
Dit wordt met een aangetekende brief van 29 januari 2002 aan radio Vlaanderen meegedeeld.
Met een brief van 13 februari 2002 deelt deze laatste zijn schriftelijke opmerkingen mee.
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Met een aangetekende brief van 8 maart 2002 wordt de betrokken radio opgeroepen om op 22
maart 2002 door het Commissariaat te worden gehoord. Op deze hoorzitting verschijnt mr. Peter
Labens, advocaat, voor radio Vlaanderen.
Met een aangetekende brief van 28 maart 2003 wordt de betrokken radio voor een nieuwe
hoorzitting opgeroepen op 11 april 2003. Op deze hoorzitting verschijnt Rudy Dierickx voor
radio Vlaanderen.

II. Inzake de klacht van v.z.w. Radio Lichtaart (radio Lichtaart) tegen radio Vlaanderen
1.
Met een aangetekende brief van 4 oktober 2001 legt de v.z.w. Radio Lichtaart (Radio Lichtaart),
met zetel te 2460 Lichtaart, Leistraat 59 A, klacht neer tegen radio Vlaanderen, wegens storingen.
2.
Uit het onderzoeksrapport van de administratie Media van 21 maart 2002 blijkt dat het B.I.P.T.
een controle heeft uitgevoerd bij radio Vlaanderen. Bij die controle wordt vastgesteld dat het
vermogen van radio Vlaanderen was ingesteld op 200 Watt in plaats van op de vergunde 34 Watt.
Daarbij wordt ook vastgesteld dat radio Vlaanderen een antennekabel van het type Cellflex 1"
gebruikt in plaats van het vergunde type Cellflex ½".
3.
Met een brief van 7 mei 2002 is het onderzoeksrapport van de administratie Media aan radio
Lichtaart meegedeeld. Met een brief van dezelfde datum zijn dat onderzoeksrapport en de klacht
van radio Lichtaart aan radio Vlaanderen meegedeeld.
Met brieven van 31 mei 2002 zijn de betrokkenen opgeroepen om ter zitting van 14 juni 2002
door het Commissariaat te worden gehoord.
Beide partijen zijn op die zitting gehoord door het Commissariaat, waarbij radio Lichtaart werd
vertegenwoordigd door de heren G. Lauwers, voorzitter, en T. Roelofsen, secretaris en radio
Vlaanderen werd vertegenwoordigd door mr. Peter Labens, advocaat.
Met een aangetekende brief van 28 maart 2003 worden de betrokken radio's voor een nieuwe
hoorzitting opgeroepen op 11 april 2003. Op deze hoorzitting verschijnt Rudy Dierickx voor
radio Vlaanderen en G. Lauwers, voorzitter, voor radio Lichtaart.

III. Samenvoeging
Het Commissariaat heeft uitspraak te doen over verschillende inbreuken die radio Vlaanderen zou
hebben begaan tegen de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, enerzijds ingevolge een ambtshalve onderzoek en anderzijds ingevolge een klacht van
radio Lichtaart.
Met het oog op een goede rechtsbedeling past het derhalve beide zaken samen te voegen.
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Ter zitting van 14 juni 2002 verzet de raadsman van radio Vlaanderen zich niet tegen
samenvoeging.

IV. Beoordeling ten gronde
1.
Tijdens de hoorzittingen van 14 juni 2002 en 11 april 2003 betwist radio Vlaanderen niet dat
werd uitgezonden met een vermogen van 200 Watt in plaats van 34 Watt en dat werd uitgezonden
met een niet-vergund type antennekabel.
Deze feiten vormen telkens een inbreuk op art. 34 van de gecoördineerde decreten.
2.
Het Commissariaat houdt rekening met het feit dat in het verleden geen overtreding in hoofde van
radio Vlaanderen is vastgesteld, dat die laatste zich onmiddellijk heeft geschikt naar de
opmerkingen van het BIPT en dat uit de verklaringen ter hoorzitting mag worden afgeleid dat
radio Vlaanderen een wijziging van de zendvergunning wat het type van antennekabel betreft, zal
aanvragen.
3.
Noch uit de vaststellingen van het B.I.P.T. noch uit het onderzoek van de administratie blijkt op
voldoende wijze dat radio Vlaanderen hetzelfde signaal zou uitzenden als radio Turnhout.

OM DIE 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 om te worden erkend als landelijke radio-omroep en artikel 7 van
het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,

- stelt in hoofde van radio Vlaanderen een inbreuk vast op artikel 34 van de gecoördineerde decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie;
- waarschuwt radio Vlaanderen, overeenkomstig artikel 116septies, §1, van de gecoördineerde decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie.
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Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op
11 april 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

