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Inzake: Aanvraag erkenning en zendvergunning vzw Multipop als particuliere
radio-omroep dd. 21 augustus 1998.

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd
op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 29, gewijzigd bij het decreet van 7
juli 1998, en 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 op de artikelen 16, §1 en 17, §1;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
vastgesteld op 17 augustus 1998;
Gezien de aangetekende brief met poststempel 20 augustus 1998, op de griffie van
het Commissariaat ontvangen op 21 augustus 1998, van de heer Gianfranco Lombardi, voorzitter van de vzw Multipop, houdende de aanvraag tot erkenning als
particuliere radio en het verkrijgen van een zendvergunning voor de vzw Multipop en de aanvulling bij ter post aangetekende brief van 28 augustus 1998;
Gezien het onderzoeksrapport dd. 28 augustus 1998 van de administratie;
Gezien de aangetekende brief van 15 september 1998 waarin het Commissariaat
aan de vzw Multipop zijn voornemen mededeelt om deze niet te erkennen als particuliere radio, dienvolgens geen zendvergunning te verlenen;
Gezien de aangetekende brief met poststempel 21 september 1998, op de griffie
van het Commissariaat ontvangen op 22 september 1998, van de heer Gianfranco
Lombardi houdende de toevoeging van een aantal dossierstukken aan het erkenningsdossier van de vzw Multipop en omvattende het verzoek om de aanvraag pas
te beoordelen op het ogenblik dat in het Belgisch Staatsblad de frequenties worden aangekondigd waarvoor een aanvraag kan worden ingediend, en de vraag om
de in Antwerpen niet gebruikte frequenties 102.5 MHz of 105.1 MHz voor tijdelijke ingebruikname aan te kondigen,

1. Met een op 20 augustus 1998 ter post aangetekende brief, ondertekend door
de heer Gianfranco Lombardi, in zijn hoedanigheid van voorzitter, vraagt de
vzw Multipop, Kerkstraat 84 te 2060 Antwerpen, een erkenning als particuliere radio aan.
De administratie Media heeft op 28 augustus 1998 haar onderzoeksrapport
aan het Commissariaat bezorgd.

2.1. Art. 29 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, zoals het werd gewijzigd bij het decreet van 7 juli
1998, bepaalt dat het Commissariaat de erkenningen en vergunningen aan de
particuliere radio’s verleent op basis van het frequentieplan , dat wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Art. 17, §1 van het besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling
van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media bepaalt dat
het Commissariaat in het Belgisch Staatsblad aankondigt voor welke frequenties een aanvraag kan worden ingediend.
Tot op heden heeft de Vlaamse regering het bovenbedoelde frequentieplan
nog niet vastgesteld en goedgekeurd. Derhalve heeft het Commissariaat op
zijn vergadering van 2 september 1998 zich voorgenomen om de vzw Multipop niet te erkennen als particuliere radio, dienvolgens geen zendvergunning
te verlenen.

2.2. In bijkomende orde heeft het Commissariaat vastgesteld dat de hierna volgende documenten ontbreken, die luidens artikel 16, §1 van het besluit van 14
juli 1998 bij de aanvraag moeten worden gevoegd :
-

een afschrift van de akte van oprichting (art. 16, §1, 1°);
een verklaring dat de particuliere radio eigendom is van en bestuurd/beheerd wordt door de rechtspersoon en dat de rechtspersoon
slechts één particuliere radio exploiteert (art. 16, § 1, 7°);
- een verklaring van de rechtspersoon dat hij zelfstandig instaat voor het
beheer en de materiële exploitatie van de particuliere radio en dat hij de
inhoudelijke en redactionele autonomie over de particuliere radio uitoefent (art. 16, § l, 10°);
- een nota waarin het voornemen om in een vreemde taal uit te zenden
wordt toegelicht en waarin nauwkeurig het aantal en de duur van de uitzendingen in een vreemde taal worden aangegeven (art. 16, §1, 15°);
- een nota waarin beschreven wordt op welke manier zal voldaan worden
aan de informatieplicht, zoals bepaald in artikel 32, 10° van de gecoördineerde decreten (art. 16, §1, 16°);
- een verklaring van de rechtspersoon waaruit blijkt dat het onderzoek naar
de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren wordt aanvaard
(art. 16, § 1, 18°).

Het Commissariaat heeft voorts opgemerkt dat geen van beide frequenties, die
in de aanvraag worden vermeld, door het Commissariaat in het Staatsblad
werden aangekondigd. (zie sub 2.1.).

2.3. Om de hiervoor aangehaalde redenen heeft het Commissariaat op 15 september 1998 aan de vzw Multipop medegedeeld dat het voornemens is om deze
niet te erkennen als particuliere radio, dienvolgens geen zendvergunning te
verlenen.

3.

Met een op 21 september 1998 ter post aangetekende brief, op de griffie van
het Commissariaat ontvangen op 22 september 1998, bezorgt de heer Gianfranco Lombardi de in sub 2.2. bedoelde documenten. Het document, bedoeld in artikel 16 §1, 12° , van het besluit van 14 juli 1998, bevat enkel een
profielschets van de toekomstige medewerkers van de vzw Multipop.
In dezelfde brief vraagt de heer Lombardi om de aanvraag pas te beoordelen
op het ogenblik dat de frequenties waarvoor een aanvraag kan worden ingediend, in het Belgisch Staatsblad worden aangekondigd. Er wordt tevens gevraagd om de frequenties 102.5 MHz en 105.01 MHz, die momenteel in Antwerpen niet worden gebruikt, in het Staatsblad aan te kondigen voor tijdelijke
ingebruikname, zolang de bestaande erkenningen worden verlengd.

4.

Het Commissariaat vestigt de aandacht op artikel 24, §1, van het besluit van
14 juli 1998, dat bepaalt dat het Commissariaat uitspraak doet binnen twee
maanden na het ontvangen van de aanvraag.
Hieruit volgt dat het Commissariaat niet kan ingaan op het verzoek om de
aanvraag van de vzw Multipop pas te beoordelen op het ogenblik dat de frequenties waarvoor een aanvraag kan worden ingediend in het Belgisch Staatsblad worden aangekondigd.
Ook op de vraag om de frequenties 102.5 MHz en 105.01 MHz aan te kondigen voor tijdelijke ingebruikname kan niet worden ingegaan. Particuliere radio’s kunnen door het Commissariaat enkel worden erkend bij toepassing van
artikel 29 van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995. Het Commissariaat wijst er in dit verband op, dat het besluit van de Vlaamse regering van
24 juli 1991 betreffende de erkenning van lokale radio’s , houdende de erkenningsprocedure zoals die van kracht was vóór de oprichting van het Commissariaat, door het besluit van 14 juli 1998 werd opgeheven.

5. Gelet op het voorgaande beslist het Vlaams Commissariaat voor de Media om
de vzw Multipop niet te erkennen als particuliere radio, dienvolgens geen
zendvergunning te verlenen.
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