Vlaamse Gemeenschap
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer: 69
Beslissing 2000/021
26 mei 2000

In zake: Aanvraag van 10 maart 2000 van v.z.w. Atlantis uit Haasrode tot het verkrijgen van
een andere frequentie.

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995
inzonderheid artikel 28 tot en met 38;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 betreffende de toekenning van
zendvergunningen aan de erkende lokale radio’s, inzonderheid artikel 2 en 4;
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 18 en 24;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media vastgesteld op 17
augustus 1998, inzonderheid artikel 8;
Gelet op de aanvraag van 10 maart 2000 van v.z.w. Atlantis, eigenaar van Radio Belgica, met
maatschappelijke zetel Herpendaalstraat 11 te 3053 Haasrode, tot het verkrijgen van een
andere frequentie;
Gelet op het onderzoeksrapport van de administratie Media van 20 april 2000;
Gelet op het voornemen van beslissing van het Commissariaat van 28 april 2000, bij aangetekende
brief ter kennis gebracht aan de v.z.w. Atlantis op 3 mei 2000;
Gelet op het feit dat de v.z.w. Atlantis geen schriftelijke opmerkingen aan het Commissariaat heeft
bezorgd;
Overwegende dat de motieven voor onderhavige beslissing besloten liggen in de tekst als bijlage;

BESLUIT

Enig artikel. Aan Radio Belgica wordt de frequentie 106.3 MHz of de frequentie 106.4 MHz niet
toegekend, aangezien dit geen verbetering in zendcomfort met zich zal meebrengen.

Brussel, 26 mei 2000.

Voor het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Namens de voorzitter,

Roland Masyn
Griffier

Dirk Albrecht
Commissaris

De gevraagde frequentie 106.4 is de enige vrije frequentie die in het voorliggende geval theoretisch
aan Radio Belgica zou kunnen worden toegekend. In de praktijk kan de toekenning echter niet
gebeuren om volgende redenen:

-

Uit onderzoek naar toewijzing van de gevraagde vrije frequentie 106.4 MHz, rekening houdende
met de huidige uitzendplaats en de brief van het VCM dd. 11/03/1999, kan geconcludeerd
worden dat toewijzing van de gevraagde frequentie in overeenstemming is met vernoemde brief.
Deze frequentie is trouwens ook de enige vrije frequentie die zou kunnen toegekend worden aan
radio Belgica.

- Theoretische berekeningen voor deze frequentie een minimale theoretische dienstzone van 2 km
opleverden, wanneer het effectief uitgestraald vermogen reeds gereduceerd is tot 4 W, en waarbij
nog steeds storingen worden teweeg gebracht op de rand van dienstzones van bestaande
particuliere radio's binnen Vlaanderen. M.a.w. een werkelijke toewijzing van 106.4 MHz aan
radio Belgica zal leiden tot een nog lager effectief uitgestraald vermogen en een nog kleinere
theoretische dienstzone. Deze theoretisch berekende dienstzone ligt ruim beneden de theoretisch
berekende dienstzone van de huidige situatie (105.4 MHz), zijnde 6 à 7 km, en ongeveer 4 km in
Oostelijke richting, d.i. richting Hulsberg (cfr. bijgevoegd technisch rapport).
- Ook de huidige situatie onderzocht werd d.m.v. een in-situ-luisteronderzoek (zie
onderzoeksrapport van de administratie als bijlage). Hieruit kon worden vastgesteld dat de
dienstzone in de praktijk ongeveer 8 km bedraagt (met een duidelijk waarneembare
vermindering in Oostelijke richting), dus in overeenstemming met de theoretisch berekende
dienstzone.

