Vlaamse Gemeenschap
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer: 70
Beslissing 2000/022
26 mei 2000

In zake: Aanvraag van 8 februari 2000 van v.z.w. Gemini uit Kortrijk 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 8 februari 2000 van v.z.w. Gemini, eigenaar van de gelijknamige
radio, met maatschappelijke zetel Schaapsdreef 38 A te 8500 Kortrijk, tot het verkrijgen van een
andere frequentie;
Gelet op het ongedateerde onderzoeksrapport van de administratie Media ERK2000/0086;
Gelet op het voornemen van beslissing van het Commissariaat van 28 april 2000, bij aangetekende
brief ter kennis gebracht aan de v.z.w. Gemini op 3 mei 2000;
Gelet op het feit dat de v.z.w. Gemini geen schriftelijke opmerkingen op het voornemen van
beslissing aan het Commissariaat heeft bezorgd;
Overwegende dat de Vlaamse regering ten behoeve van de zendinstallaties van de lokale radio’s
van de Vlaamse Gemeenschap een frequentieplan opstelt in de band 102.4 MHz tot 107.9 MHz en
dat de door de v.z.w. Gemini gevraagde frequentie 88.4 MHz volgens het huidig vigerend
frequentieplan geen frequentie is die kan toegekend worden aan particuliere radio’s;

BESLUIT

Enig artikel. Aan Radio Gemini uit Kortrijk wordt de frequentie 88.4 MHz niet toegekend.

Brussel, 26 mei 2000.
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