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In zake: Overdracht erkenning en zendvergunning Radio Swing FM uit Brugge.

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995,
inzonderheid artikel 116ter, §1, ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997;
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 artikel 16 en artikel 18;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media vastgesteld op 17
augustus 1998;
Gelet op de aanvraag van 11 december 2000 van Radio Swing FM uit Brugge, ingediend via haar
advocaat Hans Croisiau, houdende overdracht van de erkenning en zendvergunning van de v.z.w.
Radio Swing FM aan de b.v.b.a. Topradio Brugge;
Gelet op het onderzoeksrapport van de administratie Media van 3 januari 2001;
Gelet op de brief van het Commissariaat aan de v.z.w. Radio Swing FM van 19 februari 2001
houdende melding dat het maatschappelijk doel van de b.v.b.a. Topradio Brugge, zoals blijkt uit het
aanvraagdossier van 11 december 2000, niet in overeenstemming kan worden gebracht met artikel
32, 1°, van de gecoördineerde mediadecreten;
Gelet op de brief van de v.z.w. Radio Swing FM, op 2 maart 2001 ingestuurd door haar advocaat
Hans Croisiau, houdende melding van de wijziging van het maatschappelijk doel van de b.v.b.a.
Topradio Brugge;
Overwegende dat is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de gecoördineerde mediadecreten van
25 januari 1995 en het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling
van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media;

BESLUIT

Artikel 1. De erkenning verleend aan de v.z.w. Radio Swing FM, met maatschappelijke zetel
Generaal Lemanlaan 182 bus 1 te 8310 Assebroek, wordt voor de resterende duur overgedragen aan
de b.v.b.a. Topradio Brugge met maatschappelijke zetel Noordbruggestraat 35 te 8200 SintAndries-Brugge.
Artikel 2. De zendvergunning van de v.z.w. Radio Swing FM wordt overgedragen aan de b.v.b.a.
Topradio Brugge. Door deze verandering van titularis wordt een gewijzigde zendvergunning
toegekend, die de lopende zendvergunning van 26 april 1996 vervangt. Deze gewijzigde
zendvergunning heeft volgende technische kenmerken:
1. Frequentie: 105.3 MHz
2. Zendinstallatie:
- adres: Magdalenastraat 30 – 8200 Brugge
- coördinaten: NB: 51°12’02’’
OL: 03°12’40’’
- maximale waarde effectief uitgestraald vermogen: 100 Watt
- toegekend zendschema: 7 dagen van 06 u 00 – 24 u 00.
3.
-

Zendapparatuur:
merk en type: Pascal FM 50
homologatienummer: RTT/FM/006
uitgangsvermogen: 50 Watt.

4.
-

Antenne:
merk en type: D.B.
aantal dipolen: 4
polarisatie uitgezonden straling: vertikaal
hoogte antenne t.o.v. begane grond: 33 meter.

5. Kabel gebruikt om de antenne te verbinden met de zendapparatuur:
- type: RG 213
- lengte: 40 meter.
Artikel 3. Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2001.
Artikel 4. Dit besluit wordt aan de minister bevoegd voor telecommunicatie medegedeeld.
Brussel, 30 maart 2001.
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