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1.
Met een ter post aangetekende brief van 6 januari 2000 heeft de v.z.w.
V.R.H. uit Westerlo, eigenaar van Radio Double You, klacht neergelegd tegen v.z.w.
Alfa Noord uit Brussel, eigenaar van radio Fantastiek. Radio Double You heeft in zijn
klacht gesteld dat grote storingen worden ondervonden vanaf ongeveer 4 à 5 km van
zijn uitzendplaats.
Op 15 mei 2000 heeft de administratie Media aan het Commissariaat een
desbetreffend onderzoeksrapport voorgelegd.
Met brief van 8 september 2000 zijn de klacht en het onderzoeksrapport aan Radio
Fantastiek bezorgd en werden de betrokkenen opgeroepen om op 29 september 2000
voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Met brief van 20 september 2000 heeft v.z.w. Alfa Noord schriftelijke opmerkingen
met betrekking tot de klacht van Radio Double You aan het Commissariaat bezorgd.
Tegelijk werd verzocht de hoorzitting van 29 september 2000 naar een andere datum
te verschuiven.
Het Commissariaat heeft op 2 oktober 2000 aan de partijen gemeld dat de hoorzitting
zou plaatsvinden op 27 oktober 2000.
Met brief van 24 oktober 2000 heeft de v.z.w. V.R.H. aan het Commissariaat gemeld
niet aanwezig te kunnen zijn op de hoorzitting.
Advocaat Hans Croisiau werd voor de v.z.w. Alfa Noord op de vergadering van 27
oktober 2000 gehoord. Hij legt ter zitting een bijkomende memorie neer.

2.
Op 29 maart 2000 werd door het BIPT bij Radio Fantastiek vastgesteld dat
de frequentiezwaai 125 kHz bedroeg in plaats van de wettelijk toegestane 75 kHz.
3.1
Overeenkomstig bijlage 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1992
betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz – 108
MHz moet de maximale frequentieuitwijking voor de zendapparaten van de stations
voor private radio-omroep zijn vastgesteld op 75 kHz en moet er een doeltreffende
inrichting voorzien zijn opdat deze waarde in geen geval zou worden overschreden.
3.2
Artikel 32, 5° van de gecoördineerde omroepdecreten bepaalt dat de
particuliere radio’s, om erkend te blijven, een technische uitrusting moeten gebruiken
conform de wettelijke voorschriften en zich houden aan de bepalingen van de
zendvergunning.
4.1
De v.z.w. Alfa Noord werpt op dat de klacht niet ontvankelijk is, enerzijds
omdat uit de mededeling van de klacht aan v.z.w. Alfa Noord niet zou kunnen worden
afgeleid dat ze bij aangetekende brief is verzonden; anderzijds omdat de rechtspersoon
van wie de klacht uitgaat niet met name wordt aangeduid en daaruit a fortiori moet
worden afgeleid dat de klacht uitgaat van een natuurlijk persoon, waarbij noch de
hoedanigheid noch het adres van de klager wordt vermeld.
De v.z.w. Alfa Noord stelt voorts dat de klacht, ook in de hypothese dat ze toch zou
uitgaan van een rechtspersoon, niet ontvankelijk is omdat niet is aangetoond dat ze is
ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de
rechtspersoon te vertegenwoordigen.
4.2
Wat de grond van de zaak betreft werpt de v.z.w. Alfa Noord op dat er
zowel met betrekking tot de meetmethode als tot de oorzaak van de storing geen
zekerheid is dat Radio Fantastiek storingen op de ontvangst van Radio Double You
heeft veroorzaakt. De v.z.w. Alfa Noord verwijst in dit kader naar de bevindingen van
een door haar gevraagd technisch rapport van Broadcast Partners dd. 19 september
2000.
5.
De klacht werd bij aangetekende brief op 6 januari 2000 verstuurd. De
klacht gaat uit van “Double You, Pastoor Binckstraat 12 te 2260 Westerlo” en wordt
ondertekend door “verantwoordelijke van de radio dhr Van de Poel Marcel”.
De klager is voldoende identificeerbaar. De klacht blijkt ondertekend te zijn door de
medeoprichter en schatbewaarder van de vennootschap.
Het zenden van een brief aan het Commissariaat met een eenvoudige klacht, die
weliswaar aan bepaalde formele en inhoudelijke vereisten dient te voldoen, kan niet
worden gelijkgesteld met het instellen van een rechtsvordering waarvoor een
beslissing van het bevoegde bestuursorgaan zou nodig zijn.
6.
De aangeklaagde inbreuk, waarbij het verzorgingsgebied van andere
particuliere radio’s wordt verstoord, is bewezen. De bevindingen in het rapport van
Broadcast Partners dd. 19 september 2000 doen geen afbreuk aan de vaststellingen uit
het onderzoeksrapport van de administratie Media dd. 15 mei 2000.
Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat uit het
onderzoeksrapport van de administratie van 15 mei 2000 blijkt dat bij een tweede

controle door het BIPT op 6 april 2000 de frequentiezwaai van Radio Fantastiek de
wettelijk toegestane 75 kHz niet overschreed.

OM DEZE REDENEN
HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Gelet op artikel 32 van het procedurebesluit en op artikel 8 van het reglement van orde
van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond;

-

beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde omroepdecreten,
de v.z.w. Alfa Noord uit Brussel te waarschuwen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 12 januari 2001
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht,
dienstdoend voorzitter, J. Boon, commissaris, en C. Adams, plaatsvervangend
commissaris, bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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