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________

1.
Met brief van 16 januari 2001, ontvangen ter griffie van het Vlaams
Commissariaat voor de Media op 17 januari 2001, legt de v.z.w. Bingo, met
maatschappelijke zetel Wagenstraat 7, te 8800 Roeselare , klacht neer tegen v.z.w.
Kompas, met maatschappelijke zetel Vinkelveldstraat 4, te 8480 Ichtegem, roepnaam
radio Houtland.

2.
Met brief van 15 mei 2001 zijn de klacht van v.z.w. Bingo en het
onderzoeksrapport van de administratie Media meegedeeld aan de v.z.w. Kompas.
De betrokkenen zijn op 14 juni 2001, 21 juni 2001 en 29 oktober 2001
opgeroepen om voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Telkens diende de hoorzitting te worden uitgesteld.
De betrokkenen zijn op 21 november 2001 opgeroepen om voor het
Commissariaat te verschijnen en om er te worden gehoord.
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Beide partijen zijn door het Commissariaat in hun betoog en verweer gehoord
ter zitting van 30 november 2001.
Namens en voor v.z.w. Kompas verschijnt W. Declerck, voorzitter, bijgestaan
door B. Van Impe, advocaat te Antwerpen.
Namens en voor v.z.w. Bingo verschijnt W. Samaille, penningmeester.

3.
De v.z.w. Bingo stelt in zijn klacht dat de uitzendingen van radio Bingo,
eigendom van de gelijknamige v.z.w., reeds enige tijd worden gestoord door de
uitzendingen van radio Houtland, eigendom van de v.z.w. Kompas.
4.1.
De v.z.w. Kompas werpt de niet-ontvankelijkheid op wegens de afwezigheid
van bewijs van aangetekende brief.
Het Commissariaat wijst die exceptie af omdat de rechten van de verdediging kennelijk
niet geschonden zijn.
4.2.
De v.z.w. Kompas werpt op zelf slachtoffer te zijn van storingen afkomstig van
de RTBF 106.0 MHz te Doornik en heeft dus de facto dezelfde klachten als v.z.w.
Bingo.
5.
Bij een controle op 20 maart 2001 door het Belgisch Instituut voor postdiensten
en telecommunicatie bij radio Houtland verricht, werd vastgesteld dat het
zendvermogen 60 Watt bedroeg in plaats van 18 Watt vermeld in de zendvergunning.
Het is bewezen dat radio Houtland, eigendom van de v.z.w. Kompas,
gedurende een tijd niet heeft uitgezonden volgens de bepalingen van de
zendvergunning. Het Commissariaat stelt hierbij in hoofde van de v.z.w. Kompas een
inbreuk vast op artikel 32, 5° van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, als gewijzigd bij het decreet van 7 juli
1998.
6.
Het Commissariaat stelt vast dat uit het in sub 5 bedoelde controleverslag blijkt
dat een technicus van radio Houtland na de controle het zendvermogen correct heeft
ingesteld. Op de hoorzitting geeft de klagende partij toe dat er momenteel geen
storingen vanwege radio Houtland worden ondervonden.
7.
Daarnaast kan het Commissariaat bij het bepalen van de strafmaat niet
voorbijgaan aan het recidive karakter van de overtreding door v.z.w. Kompas. Bij
beslissing 1999/003 van het Commissariaat d.d. 5 maart 1999 ontving v.z.w. Kompas
reeds een waarschuwing voor het begaan van dezelfde overtreding.
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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 om te worden erkend als landelijke radioomroep en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
- stelt een overtreding vast van artikel 32, 5°, van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, als gewijzigd bij het decreet
van 7 juli 1998;

- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde Vlaamse decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, V.Z.W. Kompas uit Ichtegem een
administratieve geldboete op te leggen van 1500 euro.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 22 maart 2002 door
het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, J.
Boon, commissaris, en C. Adams, plaatsvervangend commissaris, bijgestaan door R.
Masyn, griffier.
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