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1 juni 2001

HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

Inzake : VZW FM Brussel - gewijzigde roepnaam.

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid op het artikel 32;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van
de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media, inzonderheid op artikel 16;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 17 augustus 1998;
Gezien de aanvraag van 2 december 2000 van de VZW FM Brussel, eigenaar van de lokale
radio met roepnaam “LR NBO” tot het wijzigen van deze roepnaam in “FM Brussel”;
Gezien de nota van de administratie Media van 19 december 2000;
Gezien de brieven van 19 februari 2001 en 19 maart 2001 van het Commissariaat aan de
VZW Vrije Golf, eigenaar van de lokale radio met roepnaam “Brussel” houdende vraag of de
VZW Vrije Golf enig bezwaar heeft tegen het gebruik van de plaatsnaam “Brussel” als
onderdeel van de roepnaam van de radio, eigendom van de VZW FM Brussel;
Gezien de brief van de VZW Vrije Golf aan het Commissariaat van 30 maart 2001 waarin
deze VZW geen expliciet bezwaar heeft geuit tegen het gebruik van de plaatsnaam “Brussel”
in de roepnaam van een andere lokale radio;
Overwegende dat er met betrekking tot de toepassing van de decreetgeving waarover het
Commissariaat toezicht uitoefent, geen bezwaren zijn;

BESLUIT :

Artikel 1. De roepnaam “NBO Brussel” van de radio, eigendom van de VZW FM Brussel uit
Brussel, wordt vervangen door “FM Brussel”.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2001.

Art. 3.
Dit besluit wordt aan de minister bevoegd voor telecommunicatie en aan de
betrokken radio betekend.

Brussel,

1 juni 2001

.

Voor het Vlaams Commissariaat voor de Media,
samengesteld uit Dirk Albrecht, dienstdoend
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Blomme, plaatsvervangend commissaris
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