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Beslissing nr. : 2001/069

van
30 november 2001

BESLISSING
_____________

In zake : Aanvraag van 7 september 2001 van v.z.w. Scoplia te Wespelaar-Haacht tot het in
gebruik nemen van een nieuwe frequentie
(dossiernr. ERK 2001/0203)

____________

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid artikel 116ter, §1, ingevoegd bij het 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 de vaststelling van
de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de aanvullende
kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep, ingevoegd bij besluit
van de Vlaamse regering van 27 april 2001, inzonderheid artikel 18 en 24;

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 7 september 2001 van de v.z.w. Scoplia, met maatschappelijke zetel
Grote Baan 188 te 3150 Wespelaar-Haacht, tot het in gebruik nemen van een nieuwe
frequentie;
Gelet op de nota van de administratie Media van 14 september 2001;
Gelet op het voornemen van beslissing van het Commissariaat van 19 november 2001, bij
aangetekende brief ter kennis gebracht aan v.z.w. Scoplia;
Overwegende dat de administratie Media onderzocht heeft of een andere frequentie kan
worden toegekend; dat is nagegaan welke vrije frequenties, bij eventuele toekenning hiervan
aan radio Scoplia op zijn huidige uitzendplaats, meer bepaald huidige antennelocatie,
inpasbaar zijn in het huidig frequentieplan binnen Vlaanderen;
Overwegende dat de frequentie 106.3 MHz de enige vrije frequentie is die eventueel
toegekend zou kunnen worden;
Overwegende echter dat de afstand tot andere, mogelijks te storen, particuliere radio's
dermate is dat er effectief storingen teweeg worden gebracht, waaruit geconcludeerd kan
worden dat de toekenning van de frequentie 106.3 MHz aan radio Scoplia op zijn huidige
zendplaats dusdanig zou zijn dat zijn vermogen dermate beperkt zou moeten worden ter
verhindering van storingen op die particuliere radio's, met als gevolg dat radio Scoplia geen
zendcomfort zou hebben; dat de mogelijks te storen particuliere radio's zijn : radio
MAXIMUM te Mechelen op 106.2 MHz (afstand tot radio Scoplia = 12,3 km), radio
CHRISTINA te Heist-op-den-Berg op 106.1 MHz (afstand tot radio Scoplia = 14,0 km), radio
TELSTAR te Hulshout op 106.5 MHz(afstand tot radio Scoplia = 18,2 km), radio X'TRA te
Lier op 106.4 MHz (afstand tot radio Scoplia = 19,7 km).

BESLUIT

Enig artikel. Er kan momenteel geen andere frequentie worden toegekend aan vzw Scoplia.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 30 november 2001 door
het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht, dienstdoend
voorzitter, J. Boon, commissaris en C. Adams, plaatsvervangend commissaris, bijgestaan door
R. Masyn, griffier.
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