VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 113
Beslissing nr. : 2000/065
van
1 december 2000
BESLISSING
________
In zake : ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Vrije Lokale Radiozender Groot
Peer uit Peer (KL2000/0072).
________

1. Op 26 mei 2000 heeft de administratie Media aan het Commissariaat een
onderzoeksrapport voorgelegd waaruit blijkt dat omwonenden van Radio Holiday,
eigendom van de v.z.w. Vrije Lokale Radiozender Groot Peer uit Peer zich bij het
BIPT beklaagd hebben over storingen in de ontvangst van TV-uitzendingen.
Het Commissariaat heeft op 29 mei 2000 beslist tegen Radio Holiday een ambtshalve
onderzoek op te starten, waarna de radio hiervan in kennis werd gesteld en het
onderzoeksrapport werd bezorgd.
Op 15 juli 2000 heeft de betrokken radio schriftelijke bemerkingen aan het
Commissariaat meegedeeld.
Op de vergadering van 29 september 2000 werd Radio Holiday door het
Commissariaat gehoord.

2.
De V.Z.W. Vrije Lokale Radiozender Groot Peer beschikt over een
zendvergunning dd. 26 april 1996 waarvan de volgende bepalingen te dezen dienend
zijn:
uitgangsvermogen van de zendapparatuur: 11 Watt
aantal dipolen antenne: 4
3.
Op 17 april 2000 werd door het BIPT vastgesteld dat het
uitgangsvermogen van de zendapparatuur, voorwerp van het onderzoek, 62 Watt
bedroeg in plaats van de vergunde 11 Watt.
4.
Overeenkomstig artikel 32, 5° van de gecoördineerde omroepdecreten
moeten de particuliere radio’s, om erkend te blijven, een technische uitrusting

gebruiken conform de wettelijke voorschriften en zich houden aan de bepalingen van
de zendvergunning.
5.
Radio Holiday betwist de overtreding niet en wijt het te hoge vermogen
aan een gebrek aan controle doordat de kerktoren waarop de antennemast stond
opgesteld tijdelijk door renovatiewerkzaamheden niet bereikbaar was.
Ondertussen zou de aangeklaagde radio zich geconformeerd hebben aan de
zendvergunning.
6.
De aangeklaagde inbreuk, die het verzorgingsgebied van andere
particuliere radio’s verstoort, is bewezen. Bij het bepalen van de sanctie wordt
rekening gehouden met het feit dat Radio Holiday zijn zendinstallatie terug conform
zijn zendvergunning heeft ingesteld.

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,
-

sluit zich aan bij de bevindingen in het onderzoeksrapport van de administratie;

-

beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de gecoördineerde omroepdecreten,
de V.Z.W. Vrije Lokale Radiozender Groot Peer uit Peer te waarschuwen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 1 december 2000
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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