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BESLISSING
________
In zake : klacht van v.z.w. Radio Golden Flash uit Heultje-Westerlo tegen v.z.w.
Radio Heikant uit Berlaar (KL2000/0034).
________

1.
Met een ter post aangetekende brief van 30 augustus 1999 heeft de v.z.w.
Golden Flash uit Heultje-Westerlo, eigenaar van de gelijknamige radio, klacht
neergelegd tegen v.z.w. Radio Heikant uit Berlaar, eigenaar van de radio met dezelfde
roepnaam. Radio Golden Flash heeft in zijn klacht gesteld dat zijn uitzendingen
gestoord worden door Radio Heikant.
Op 26 mei 2000 heeft de administratie Media aan het Commissariaat een
desbetreffend onderzoeksrapport voorgelegd.
Met brief van 7 juni 2000 zijn de klacht en het onderzoeksrapport aan Radio Heikant
bezorgd.
Met brief van 7 juni 2000 werden de betrokkenen opgeroepen om op 30 juni 2000
voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Radio Heikant heeft op 16 juni 2000 schriftelijke opmerkingen geformuleerd.

2.
De V.Z.W. Radio Heikant uit Berlaar beschikt over een zendvergunning
dd. 26 april 1996 waarvan de volgende bepalingen te dezen dienend zijn:
maximale waarde van het effectief uitgestraald vermogen: 33 W (antennehoogte: 36
m).
3.
Op 22 maart 2000 werd door het BIPT vastgesteld, dat het zendvermogen
van de radio, voorwerp van het onderzoek, 52 (of 42 – zie verder) Watt bedroeg in
plaats van de vergunde 33 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.
De aangeklaagde radio wijst erop dat in het onderzoeksrapport ten
onrechte vermeld wordt dat hij zou uitgezonden hebben met een vermogen van 52
Watt, aangezien in het controlerapport van het BIPT sprake is van een zendvermogen
van 42 Watt.
Uit het nazicht van dit controlerapport blijkt dat het door de controlerende ambtenaar
ingevulde cijfer zowel als 42 dan wel als 52 kan worden gelezen. De twijfel speelt in
het voordeel van de aangeklaagde radio.
De aangeklaagde radio laat ook gelden dat er te veel lokale radio’s op een te kleine
oppervlakte actief zijn. Dit element is niet dienend voor de beoordeling van de
aangeklaagde inbreuk.
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 de beperkte overschrijding van het vergunde zendvermogen.

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. Radio Heikant uit Berlaar te waarschuwen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 19 september 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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