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BESLISSING

18 november 2005

________

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003 waarbij VZW Free, met
maatschappelijke zetel Franklin Rooseveltlaan 348 te 9000 Gent, als lokale radio-omroep
voor negen jaar wordt erkend voor frequentie 105.7 MHz in de lokaliteit Gent;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het Omroepdecreet), waarbij bepaald wordt
dat, als de particuliere radio-omroep negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet
uitzendt, het Vlaams Commissariaat voor de Media de erkenning ambtshalve kan intrekken;
Gelet op het gegeven dat VZW Free, in het kader van een ambtshalve onderzoek, bij
aangetekende brief van 27 oktober 2005 de gelegenheid heeft gekregen om dienaangaande
binnen twee weken schriftelijke opmerkingen aan het Commissariaat mee te delen en om
gehoord te worden, maar niet op die uitnodiging is ingegaan;
Overwegende dat het Commissariaat heeft vastgesteld dat VZW Free tot op heden geen
gebruik maakt van zijn erkenning en zendvergunning; dat de betrokken radio-omroep reeds
ongeveer 23 maanden een erkenning bezit zonder deze effectief te benutten; dat daardoor in
de lokaliteit Gent geen particuliere lokale radio-omroep operationeel is op frequentie 105.7
MHz;

Overwegende dat frequenties een schaars goed zijn; dat er moet voor gewaakt worden dat het
door de Vlaamse regering opgestelde frequentieplan maximaal wordt verwezenlijkt; dat het
bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroep, zonder het effectief verzorgen
van uitzendingen, een optimale invulling van het frequentieplan in de weg staat;
OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van 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
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,

-

trekt, overeenkomstig artikel 172, §2, van het Omroepdecreet, met onmiddellijke
ingang de erkenning in verleend aan VZW Free bij ministerieel besluit van 19
december 2003 houdende erkenning als lokale radio-omroep van VZW Free voor de
lokaliteit Gent met frequentie 105.7 MHz.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 18 november 2005 door
het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht
en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman

J. Baert

wnd. griffier

voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van 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, een
bezwaarschrift worden ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op middelen
waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend;

6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon, wordt het
ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen”.

