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AANVRAAG LICENTIE RADIO-OMROEPNETWERK NV NORKRING BELGIË

In de zaak aanvraag
NORKRING BELGIË,

licentie

radio-omroepnetwerk

NV

De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr

E. BREWAEYS, voorzitter,
C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE, leden

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 22 juni 2009,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

Artikel 201, § 1, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en de televisie (hierna het Mediadecreet) bepaalt dat niemand een
etheromroepnetwerk mag aanbieden zonder schriftelijke licentie van de
Vlaamse Regulator voor de Media. Deze bepaling vervangt artikel 134, § 1,
van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005, dat werd opgeheven bij het decreet van 27
maart 2009.
De voorwaarden en de procedure voor het verkrijgen van een licentie om
een etheromroepnetwerk aan te bieden werden vastgelegd in het besluit
van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de voorwaarden en
de procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van
een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen
(hierna: het procedurebesluit).
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 houdende de
vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden
vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van
vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk
en de bijhorende zendvergunningen, legt de pakketten van digitale
frequenties vast waarvoor een eerste oproep tot het verkrijgen van een
licentie voor het gebruik ervan zal worden aangekondigd.
De Vlaamse Regering kondigt in het Belgisch Staatsblad van 27 maart
2009 de oproep aan tot het indienen van kandidaatstellingen voor een
licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de
bijhorende zendvergunningen.
De onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor de Media legt een
onderzoeksrapport voor op 3 juni 2009.
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Uit het resultaat van het onderzoek door de onderzoekscel blijkt dat NV
NORKRING BELGIË als enige zich kandidaat stelt voor de licentie voor het
aanbieden van een radio-omroepnetwerk in Vlaanderen, dat de
kandidatuur tijdig werd ingediend en ontvankelijk is en dat de kandidaat
tegemoetkomt aan de in artikel 202 van het Mediadecreet vermelde
voorwaarden om een licentie te verkrijgen voor het aanbieden van een
radio-omroepnetwerk.
Artikel 14, eerste lid van het procedurebesluit stelt dat als maar één
aanvrager voldoet aan de gestelde ontvankelijkheidsvoorwaarden, de
licentie onmiddellijk wordt toegekend aan deze aanvrager.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
dat de gevraagde licentie voor het aanbieden van een radioomroepnetwerk, zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van
17 oktober 2008, voor een termijn van 15 jaar wordt toegekend aan NV
NORKRING BELGIË, Victor Maloustraat 80 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Aldus uitgesproken te Brussel, op 22 juni 2009.

D. PEEREMAN
griffier

E. BREWAEYS
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de
Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen
zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

