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BESLISSING

_______________

In zake :

klacht van v.z.w. Stadsradio Sint-Niklaas tegen v.z.w. Radio Gent ( Radio GO)
(KL2004/0233)
_______________

1.
Met ter post aangetekende brieven van 27 mei 2004, 4 juni 2004, 11 juni 2004 en 18
juni 2004 legt v.z.w. Stadsradio Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 107, te 9100 Sint-Niklaas,
klacht neer tegen v.z.w. Radio Gent (Radio GO), A. Pégoudlaan 20, te 9051 Gent, wegens het
niet gebruiken van de frequentie 103.7 MHz te Sint-Niklaas.
Op 15 juni 2004 stelt de afdeling Media-innovatie en -vergunningen (hierna “afdeling
Media”) een onderzoeksrapport op.

2.
Met brieven van 15 juni 2004 en 17 juni 2004 deelt het Commissariaat aan radio GO
een kopie mee van de klachten van v.z.w. Stadsradio Sint-Niklaas, van het onderzoeksrapport
van de administratie Media en worden radio GO en v.z.w. Stadsradio Sint-Niklaas
uitgenodigd op de hoorzitting van het Commissariaat van 25 juni 2004.
Op die hoorzitting verschijnt voor en namens v.z.w. Stadsradio Sint-Niklaas, L. Cant en
voor en namens radio GO, P. Peeters, advocaat.

3.
De klachten van 27 mei 2004, 4 juni 2004, 11 juni 2004 en 18 juni 2004, ingediend door
v.z.w. Stadsradio Sint-Niklaas, worden samengevoegd.
Het Commissariaat stelt vast dat de betrokken frequentie 103.7 MHz deel uitmaakt van
het frequentiepakket regionaal net Oost-Vlaanderen, bepaald bij besluit van de Vlaamse
regering van 18 juli 2003.
V.z.w. Radio Gent (radio GO) werd op 7 november 2003 erkend als regionale radioomroep voor dat regionaal net Oost-Vlaanderen.
V.z.w. Stadsradio Sint-Niklaas stelde zich kandidaat voor een erkenning als lokale
radio-omroep voor de frequenties 106.4 MHz, 106.8 MHz en 107.9 MHz voor de lokaliteit
Sint-Niklaas. Haar kandidatuur is evenwel door de Vlaamse regering afgewezen. V.z.w.
Stadsradio Sint-Niklaas diende geen kandidatuur in voor de erkenning als regionale radioomroep voor het regionaal net Oost-Vlaanderen.
Radio GO beschikt momenteel over een zendvergunning voor het gebruik van de
frequentie 103.5 MHz waarop radio GO sinds 27 mei 2004 ook effectief uitzendt. Voor
ondermeer de betrokken frequentie 103.7 MHz heeft radio GO een zendvergunning bij het
Commissariaat aangevraagd, doch deze kon tot op heden om technische redenen, eigen aan de
in de aanvraag verstrekte gegevens, nog niet worden afgeleverd. Radio GO heeft tot op heden
niet te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van de frequentie 103.7 MHz.
Krachtens artikel 95, §2, van de gecoördineerde mediadecreten kan een zendvergunning
slechts worden afgeleverd aan een door de Vlaamse regering erkende particuliere radioomroep. VZW Stadsradio Sint-Niklaas heeft die erkenning niet.
Overigens en bovendien kan een zendvergunning slechts worden afgeleverd nadat het
Commissariaat de frequentie beschikbaar heeft gesteld. Gelet op de termijn van erkenning
bepaald in artikel 30 van de gecoördineerde mediadecreten komt die frequentie 103.7 MHz
alsnog niet voor beschikbaarstelling in aanmerking.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende

aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,

-

verwerpt de klachten van v.z.w. Stadsradio Sint-Niklaas.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op
25 juni 2004
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D.
Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.
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