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In de zaak aanvraag tijdelijke zendvergunning Radio Flamingo,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr
Dhr

P. SOURBRON, voorzitter,
C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden,
D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 26 januari 2015,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie bepaalt
in artikel 193, § 2, dat de Vlaamse Regulator voor de Media (hierna: de VRM)
naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van
uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke vergunning kan uitreiken
voor de duur van het evenement.
Per brief van 29 december 2014 vraagt het gemeentebestuur van Sint-AgathaBerchem een tijdelijke zendvergunning aan naar aanleiding van een zes
maanden durend educatief radioproject ‘Radio Flamingo’ van het
samenwerkingsverband Brede School Flamingo.
De aanvrager heeft meer bepaald de bedoeling om tijdens de afsluitende week
van het project, van 20 tot en met 27 maart 2015, alle tijdens het project
gemaakte radio-items te bundelen en elke school uit het
samenwerkingsverband een (voormid)dag FM-radio uitzendtijd te schenken.
De ingenieur van de VRM legt een onderzoeksrapport voor op 20 januari 2015,
na advies van de afdeling Cultuur en Media van het departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media op 15 januari 2015.
De afdeling Cultuur en Media van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media meldt dat er voor dit evenement geen frequentie beschikbaar is,
aangezien er voor Brussel Hoofdstad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
het algemeen geen frequenties meer beschikbaar zijn.
Uit het voorgaande volgt dat de tijdelijke zendvergunning naar aanleiding van
het educatief radioproject ‘Radio Flamingo’ van het samenwerkingsverband
Brede School Flamingo van 20 tot en met 27 maart 2015 te Sint-AgathaBerchem niet kan worden toegekend.
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OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE
MEDIA
Dat de gevraagde tijdelijke zendvergunning niet kan worden toegekend aan
het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem (Brede School Flamingo),
Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Aldus uitgesproken te Brussel op 26 januari 2015.

D. PEEREMAN
griffier

P. Sourbron
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de Raad
van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen zestig
dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot
regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

