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Inzake : Aanvraag erkenning v.z.w. Kabelradio Vijf als kabelradio-omroep dd. 20 februari
2002 (ERK2002/0237).

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid op de artikelen 38bis, 38ter, 38quater en 38quinquies, ingevoegd 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 en houdende de aanvullende
kwalificatiecriteria om te worden erkend als kabelradio-omroep, inzonderheid op artikel 19;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 12 oktober 2001;
Gezien de aangetekende brief met poststempel 20 februari 2002, op de griffie van het
Commissariaat ontvangen op 21 februari 2002 van mevrouw Rita Sevens, voorzitter,
mevrouw An Lootens, secretaris en de heer Steven Verheeke, penningmeester, van de v.z.w.
Kabelradio Vijf, houdende de aanvraag tot erkenning van deze v.z.w. als kabelradio-omroep;
Gezien het onderzoeksrapport dd. 27 februari 2002 van de administratie;
Gezien de aangetekende brief met poststempel 15 mei 2002, op de griffie van het
Commissariaat ontvangen op 17 mei 2002, houdende de aanpassing van het erkenningsdossier
conform de opmerkingen van het Commissariaat van 25 maart 2002;
Overwegende dat uit het dossier van de erkenningsaanvraag van de v.z.w. Kabelradio Vijf
blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden voor erkenning als kabelradio-omroep,

BESLUIT :

Artikel 1. De v.z.w. Kabelradio Vijf, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2660
Antwerpen, Hendriklei 63, wordt voor de duur van negen jaar erkend als kabelradio-omroep,
bedoeld bij de artikelen 38bis, 38ter, 38quater en 38quinquies van de decreten betreffende de
radio-omroep en televisie gecoördineerd op 25 januari 1995, ingevoegd bij het decreet van 7
juli 1998.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 14 juni 2002.
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