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van 19 september 2000

BESLISSING
________
In zake : klacht van v.z.w. 2440 uit Geel tegen v.z.w. Radio Echo uit Schoten
(KL990030).
________

1.
Met een ter post aangetekende brief, gedateerd op 6 augustus 1999, heeft de
v.z.w. 2440 uit Geel, eigenaar van Radio Vlaanderen, klacht neergelegd tegen v.z.w.
Radio Echo uit Schoten, eigenaar van de radio met dezelfde roepnaam. Radio
Vlaanderen heeft in zijn klacht gesteld dat zijn uitzendingen gestoord worden door
Radio Echo.
Op 19 april 2000 heeft de administratie Media aan het Commissariaat een
desbetreffend onderzoeksrapport voorgelegd.
Op 10 mei 2000 is de klacht aan Radio Echo meegedeeld en werd het administratief
onderzoeksrapport aan de partijen bezorgd.
Op dezelfde datum werden de betrokkenen opgeroepen om op 26 mei 2000 voor het
Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Op vraag van Radio Echo werd deze hoorzitting uitgesteld tot 30 juni 2000.
De v.z.w. Radio Echo heeft op 28 juni 2000 een memorie ter griffie neergelegd.

2.
De aangeklaagde particuliere radio beschikt over een zendvergunning d.d. 7
juli 1998 waarvan de volgende bepalingen te dezen dienend zijn:
- uitgangsvermogen 12 W en maximaal uitgestraald vermogen 40 W;
- kabel om de antenne te verbinden met de zendapparatuur: type Cellflex
1/2" met een lengte van 20 m.

3.
Op 16 maart 2000 omstreeks 10.00u. wordt door het BIPT bij het openmaken
van de zender van de aangeklaagde particuliere radio vastgesteld dat door een
technische ingreep het uitgangsvermogen kon worden verhoogd tot 40 W in plaats van
de vergunde 12 W, hetzij een effectief uitgestraald zendvermogen van 180 W in plaats
van de vergunde 40 W. Die wijziging kon gebeuren zonder de verzegeling te
verbreken en bij uitschakeling van de voedingsspanning viel de zender terug op het
vergunde vermogen.
Bij diezelfde controle wordt tevens vastgesteld dat de aangeklaagde particuliere radio
gebruik maakt van een kabel RG 217 in plaats van de vergunde kabel Cellflex 1/2".

4.
In zijn schriftelijk en mondeling verweer betwist de aangeklaagde particuliere
radio de ontvankelijkheid van de klacht.

4.1.
In een eerste exceptie wordt de onontvankelijkheid van de klacht opgeworpen
omdat deze laattijdig zou zijn. (art. 3, 2° Besl. Vl. reg. 17 juli 1998)
Uit het administratieve dossier blijkt dat de V.Z.W. 2440 een eerste schrijven aan het
Commissariaat heeft gericht op 6 augustus 1999, door het Commissariaat ontvangen
op 9 augustus 1999. Een tweede schrijven met nagenoeg dezelfde inhoud werd
aangetekend verzonden op 9 september 1999 doch was, klaarblijkelijk bij materiële
vergissing, eveneens gedateerd op 6 augustus 1999.
Precies ingevolge het eerste schrijven blijkt niet dat de klacht werd verzonden buiten
de termijn van veertien dagen als bepaald in art. 3, 2° Besl.Vl. reg. 17 juli 1998
houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de
Media. A fortiori niet nu de storingen zich zijn blijven voordoen en het op 9 september
1999 verzonden schrijven betrekking blijkt te hebben op storingen tussen het eerste en
het tweede schrijven.
De exceptie wordt verworpen.

4.2.
In een tweede exceptie wordt de onontvankelijkheid van de klacht
opgeworpen omdat daarin de rechtspersoon tegen wie de klacht gericht is, niet zou zijn
aangegeven. (art. 3, 4° Besl. Vl. reg. 17 juli 1998)
De rechtspersoon "V.Z.W. RADIO ECHO" is op voldoende wijze aangeduid met de
benaming "RADIO ECHO" in de brieven die uitgaan van de V.Z.W. 2440. In ieder
geval bestaat er geen betwisting over de identiteit van deze rechtspersoon.
De exceptie wordt verworpen.

4.3.
In een derde exceptie wordt de onontvankelijkheid van de klacht opgeworpen
omdat de ondertekenaar van de klacht, de heer VAN BAEL, niet over de vereiste
hoedanigheid zou beschikken. (art. 3, 6° Besl. Vl. reg. 14 juli 1998)
De klachten zijn ondertekend door "Guy Van Bael, voorzitter vzw 2440".

Blijkens het werkingsverslag 1999 is de heer VAN BAEL nog steeds voorzitter van de
beheerraad van voormelde v.z.w.
De aanduiding "voorzitter vzw 2440" kan volstaan als aanduiding van de hoedanigheid
als voorzitter van de beheerraad, nu er geen betwisting bestaat over de identiteit van de
voorzitter noch van de v.z.w. zelf.
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 de beheerraad nodig is in de zin van art. 13, eerste lid V.Z.W.-wet.
De exceptie wordt verworpen.

5.
Overeenkomstig art. 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. Bovendien mag volgens artikel 2 van het Zendvergunningenbesluit
van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 het effectief uitgestraald vermogen van een
particuliere radio 100 Watt niet overschrijden.

6.
Ter zitting van 30 juni 2000 ontkent de aangeklaagde particuliere radio bij
monde van zijn raadsman de vaststellingen in het administratieve rapport niet.
De begane inbreuken zijn flagrant en werden doelbewust gepleegd, vermits er werd
gebruik gemaakt van een systeem waarbij het uitgestraalde zendvermogen sterk
verhoogd en terug verlaagd kon worden zonder de verzegeling te verbreken. Met deze
elementen dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van de sanctie.
Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de aangeklaagde particuliere
radio volgens een ter zitting neergelegde studie ook storingen zou hebben
ondervonden van andere radio's.

OM DEZE REDENEN

HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 8 van het Reglement van orde
van het Vlaams Commissariaat voor de Media,

- verklaart de klacht ontvankelijk en gegrond;
- beslist, overeenkomstig art. 116septies van de gecoördineerde omroepdecreten, de
V.Z.W. RADIO ECHO (SCHOTEN) een administratieve geldboete op te leggen van
100.000 frank.

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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