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BESLISSING
________
In zake : v.z.w. Meetjesland tegen v.z.w. Radio Internationaal (dossiernummer:
990034).
________
1. Met een ongedateerde ter post aangetekende brief, ontvangen ter griffie van
het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) op 5 oktober 1999, legt de
v.z.w. Meetjesland, met maatschappelijke zetel Barkstraat 7, te 9042 Sint-KruisWinkel, klacht neer tegen v.z.w. Radio Internationaal, met maatschappelijke zetel
Vrouwstraat 47, te 9970 Kaprijke.
De v.z.w. Meetjesland stelt in haar klacht dat de uitzendingen van haar
gelijknamige radio, reeds enige tijd worden gestoord door de uitzendingen van
Radio Internationaal, eigendom van de gelijknamige v.z.w.

2. Op 13 maart 2000 heeft de administratie Media aan het Commissariaat een
desbetreffend onderzoeksrapport voorgelegd.
Met brief van 14 maart 2000 is de klacht van v.z.w. Meetjesland meegedeeld
aan de v.z.w. Radio Internationaal. Aan de partijen wordt ook het desbetreffende
onderzoeksrapport meegedeeld.
De betrokkenen zijn op 24 maart 2000 opgeroepen om voor het VCM te
verschijnen om er op 31 maart 2000 te worden gehoord.
Beide partijen zijn door het VCM in hun betoog en verweer gehoord ter
zitting van 31 maart 2000.
3. Uit de resultaten van het onderzoek van het Belgisch Instituut voor
postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) op 17 november 1999, die zijn
opgenomen in het administratief onderzoeksrapport van 13 maart 2000, blijkt dat
Radio Internationaal uitzond met een vermogen van 65 Watt in plaats van de
wettelijke toegelaten 35 Watt en dat de frequentiezwaai 100 KHz bedroeg in
plaats van 75 KHz. Uit een tweede onderzoek van het BIPT op 8 februari 2000

blijkt dat de betrokken installatie ingesteld was conform de ministeriële
vergunning.
4. Het uitzenden met een hoger vermogen en een grotere frequentiezwaai is
niet in overeenstemming met de zendvergunning van Radio Internationaal
(artikel 32, 5° van de gecoördineerde omroepdecreten) en met het besluit van de
Vlaamse regering van 5 maart 1996 betreffende de toekenning van zendvergunningen aan erkende lokale radio’s.
5. Op de hoorzitting van 31 maart 2000 geven de vertegenwoordigers van
verweerder de feiten toe, doch voegen eraan toe dat zij zich thans volledig
houden aan de bepalingen van de toegekende zendvergunning.

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 op 25 januari 1995
gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, de
v.z.w. Radio Internationaal te waarschuwen.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 23 juni 2000
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, D. Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn,
griffier.
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