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BESLISSING
________
In zake : ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. Radio Sint-Jan uit Willebroek
(dossiernummer: KL2000/0060).
________
1. Op 13 maart 2000 bezorgt de administratie Media een onderzoeksrapport aan
het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM). Daaruit blijkt dat het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) op 2 maart 2000 aan de
administratie Media heeft gemeld dat omwonenden van Radio Sint-Jan uit
Willebroek zich beklagen over storingen die door deze radio worden veroorzaakt.
Op 3 februari 2000 had het BIPT voordien vastgesteld dat radio Sint-Jan een
versterker gebruikte, niettegenstaande deze radio volgens zijn zendvergunning een
maximaal toegelaten uitgestraald vermogen van 16 Watt niet mag overschrijden.
2. Op de vergadering van 31 maart 2000 stelt het Commissariaat vast dat er
sprake zou kunnen zijn van een inbreuk op artikel 32, 5° en artikel 95 van de
gecoördineerde mediadecreten en ook artikel 2 van het besluit van de Vlaamse
regering van 5 maart 1996 betreffende de toekenning van zendvergunningen aan
de erkende lokale radio’s. Het Commissariaat beslist dienvolgens over te gaan tot
een ambtshalve onderzoek tegen de v.z.w. Radio Sint-Jan, eigenaar van de
gelijknamige radio, met maatschappelijke zetel Hoogstraat 90 te 2830 Willebroek.
Dit wordt bij brief van 6 april 2000 aan de betrokken radio medegedeeld.
Met dezelfde brief wordt de betrokkene opgeroepen om op 28 april 2000 voor het
VCM te verschijnen om er te worden gehoord.
Bij brief van 14 april 2000 formuleert de v.z.w. Radio Sint-Jan schriftelijke
opmerkingen op de brief van het Commissariaat van 6 april 2000.
De betrokken radio is door het VCM in zijn betoog en verweer gehoord ter
zitting van 28 april 2000.

3. De programmaverantwoordelijke van radio Sint-Jan betwist de vastgestelde
feiten niet, maar voegt eraan toe dat ten gevolge van een inbraak op 19 december
1999 veel materiaal werd gestolen of vernield, en dat hij bijgevolg verplicht was

een reservezender te installeren. Deze zender haalde slechts een vermogen van
15 Watt zodat, aldus betrokkene, dat vermogen diende te worden opgekrikt
middels een versterker.

4. Luidens artikel 32, 5°, van de gecoördineerde decreten betreffende de radioomroep en de televisie dienen de particuliere radio’s een technische uitrusting te
gebruiken conform de wettelijke voorschriften en zich te houden aan de
bepalingen van de zendvergunning.
Artikel 95, §1, van de dezelfde gecoördineerde decreten bepaalt voorts dat
niemand zendapparatuur mag bezitten of exploiteren zonder schriftelijke
zendvergunning en/of transportvergunning, uitgereikt door het Vlaams
Commissariaat voor de Media.
Artikel 2, §4, van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de
toekenning van zendvergunningen aan de erkende lokale radio’s bepaalt dat het
verboden is de maximaal toegelaten reikwijdte van de zendinstallatie van een
lokale radio door om het even welk middel te verhogen.

5. In casu stonden de door radio Sint-Jan aangevoerde buitengewone
omstandigheden niet in de weg dat met toepassing van artikel 18 van het
procedurebesluit radio Sint-Jan uit eigen beweging een wijziging van de
zendvergunning had kunnen aanvragen.

6. Het VCM houdt ook rekening met de omstandigheid dat de
verantwoordelijke van radio Sint-Jan verklaard heeft dat de reservezender na de
eerste controle werd bijgesteld zodat een effectief zendvermogen van 50 Watt
kon worden bereikt en dat op 4 februari 2000 het BIPT de installatie verzegeld
heeft conform de ministeriële vergunning.

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 conclusies van het administratief onderzoek;
- beslist, overeenkomstig artikel 116septies van de op 25 januari 1995
gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, de
v.z.w. Radio Sint-Jan 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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