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van
22 juni 2001

BESLISSING
________

In zake: Aanvraag van 18 april 2001 van vzw Radio Gemini tot het in gebruik
nemen van de frequentie 104.1 MHz te Anzegem (dossiernr. ERK 2001/0187).
________

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25
januari 1995, inzonderheid artikel 32 en artikel 116ter, §1;
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, inzonderheid artikel 18 en
24;
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en
Media van 30 juli 1996 tot intrekking van de erkenning en zendvergunning van lokale radio
Intercity te Anzegem met ingang van 15 augustus 1996;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media
vastgesteld op 17 augustus 1998, inzonderheid artikel 8;
Gelet op de brief van het Commissariaat van 11 maart 1999 aan alle particuliere radio’s;
Gelet op de aanvraag van 18 april 2001 van vzw Radio Gemini, met maatschappelijke
zetel Schaapsdreef 38 A te 8500 Kortrijk, tot het in gebruik nemen van de frequentie 104.1
MHz;
Gelet op de onderzoeksnota van de administratie Media van 17 mei 2001;
Gelet op het voornemen van beslissing van het Commissariaat van 21 mei 2001, bij
aangetekende brief ter kennis gebracht aan vzw Radio Gemini;

Overwegende dat, alvorens tot een toewijzing van de frequentie 104.1 MHz kan worden
overgegaan, dient te worden nagegaan of deze vrij is;
Overwegende dat deze frequentie oorspronkelijk was toegewezen aan lokale radio
Intercity te Anzegem. Dat de erkenning en de zendvergunning echter met ingang van 15
augustus 1996 werden ingetrokken bij besluit van de Vlaamse minister van Economie,
KMO, Landbouw en Media van 30 juli 1996;
Overwegende dat de frequentie 104.1 MHz aldus als een vrije frequentie kan worden
beschouwd;
Overwegende echter dat de resultaten van uitvoerige storingsberekeningen door de
administratie Media aantonen dat toewijzing van 104.1 MHz aan vzw Radio Gemini op zijn
huidige uitzendplaats, m.a.w. met behoud van het zendgebied in Kortrijk, niet inpasbaar is in
het vigerend frequentieplan in Vlaanderen; dat er bij een effectief uitgestraald vermogen van
minder dan 5 W storingen blijven op 2 zenders, te weten Radio Cieper te Ieper (in westelijke
richting) en Radio Alpine te Roeselare (in noordelijke richting); dat bij toewijzing van 104.1
MHz aan vzw Radio Gemini op zijn huidige uitzendplaats de afstand tot het theoretisch punt
15,1 km bedraagt; dat de frequentie 104,1 MHz niet is ingeschreven in het theoretisch plan
om toegewezen te worden aan een zender met locatie in Kortrijk, maar aan een zender met
locatie in Anzegem; dat dit tevens bevestigd wordt door aangehaalde resultaten van de
storingsberekeningen; dat andere vergunde radio's zich in Vlaanderen op minstens 6,2 km
van het theoretisch punt van 104.1 MHz bevinden (waarvan 4 op minder dan 8,5 km).

BESLUIT

Enig artikel. De gevraagde frequentie 104.1 MHz kan niet worden toegekend aan vzw
Radio Gemini.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 22 juni 2001 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht, dienstdoend
voorzitter, J. Boon, commissaris en J. Blomme, plaatsvervangend commissaris, bijgestaan
door D. Peereman, adjunct van de directeur die dienst doet als griffier.

voor de griffier, afwezig,

Dirk Peereman
adjunct van de directeur

Dirk Albrecht
dienstdoend voorzitter

