Vlaamse Gemeenschap

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 300
Beslissing nr : 2003/031
van
27 mei 2003

BESLISSING
________

In zake: Aanvraag van 31 december 2002 van vzw Radio Poperinge (Radio Poperinge) tot
het bekomen van een gewijzigde zendvergunning (dossiernr. ERK 2002/0284).
________

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25
januari 1995, inzonderheid artikel 38nonies, ingevoegd bij decreet van 14 december 2002 en
artikel 116ter, §1, ingevoegd bij decreet van 17 december 1997;
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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende vaststelling
van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende aanvullende
kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen,
inzonderheid artikel 18, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse regering van 14 maart 2003
en artikel 24 (hierna: het procedurebesluit);
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media
vastgesteld op 12 oktober 2001, inzonderheid artikel 7;

Gelet op de aanvraag van 31 december 2002 van Radio Poperinge, met
maatschappelijke zetel Paardenmarkt 10 D te 8970 Poperinge, tot het bekomen van een
gewijzigde zendvergunning;
Gelet op de onderzoeksnota van de administratie Media van 1 april 2003;
Gelet op het voornemen van beslissing van het Commissariaat van 29 april 2003 dat bij
aangetekende brief van 7 mei 2003 ter kennis werd gebracht aan Radio Poperinge;
Overwegende dat Radio Poperinge nooit op het voornemen heeft gereageerd;
Overwegende dat volgens het erkenningsbesluit van Radio Poperinge de straalantenne
in Poperinge dient te worden geplaatst, terwijl de voorgenomen verhuis een plaatsing van de
antenne in Woesten inhoudt; dat uit de parameters van de erkenning het verzorgingsgebied
van Radio Poperinge kan worden afgeleid; dat met de voorgenomen verhuis het
verzorgingsgebied van Radio Poperinge verschuift, waarbij quasi geen overlapping
merkbaar is; dat een verandering van verzorgingsgebied een wijziging van de erkenning
inhoudt.
Overwegende dat een erkenning in de regel voor negen jaar wordt toegekend; dat
momenteel alle erkenningen van lokale radio's verlengd werden tot 1 september 2003 in
afwachting van een nieuwe erkenningsronde op grond van een nieuw frequentieplan; dat dit
nieuw frequentieplan thans in voorbereiding en in coördinatie is; dat het Commissariaat in
die omstandigheden van oordeel is dat een wijziging van de erkenning niet kan toegekend
worden;

BESLUIT

Enig artikel. De gevraagde verhuis van de antennemast kan niet worden toegekend aan
v.z.w. Radio Poperinge.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 27 mei 2003 door het Vlaams
Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend voorzitter, P. Herroelen
en J. Blomme, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend
griffier.
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