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In de zaak aanvraag zendvergunning NV Topradio
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr
en

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

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 25 juni 2018,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie
(hierna: het Mediadecreet), artikel 135, gewijzigd bij het decreet van 23
december 2016, artikel 193 en artikel 218, § 2, 2°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 betreffende de
toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke,
regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen
over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging
van diverse besluiten over radio-omroep;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de
procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media (hierna: de VRM), artikel
35, gewijzigd bij het bovengenoemde besluit van 21 april 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende
bepaling van het aantal particuliere, landelijke, regionale, netwerk- en lokale
radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling
van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter
beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerken lokale radio-omroeporganisaties;
Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als netwerkradioomroeporganisatie of als lokale radio-omroeporganisatie, verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 16 mei 2017;
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Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 2018 houdende de intrekking van
de erkenning van NV CFM voor frequentiepakket netwerkradioomroeporganisatie 3 – Ander profiel 1 en houdende de erkenning van NV
Topradio voor frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 3 – Ander
profiel 1;
Gezien de aanvraag ontvangen door de VRM op 28 mei 2018 waarin NV
Topradio een aanvraag van een zendvergunning doet voor Sint-Gillis-Waas
105.3 MHz;
Gezien het onderzoeksrapport van de ingenieur van de VRM van 20 juni 2018,
na onderzoek tot inpasbaarheid door het team Film en Media van het
departement CJM, waarbij werd nagegaan of de aangevraagde wijziging t.o.v.
het Vlaams frequentieplan inpasbaar is in de Vlaamse, internationale en
nationale FM-frequentieplannen;
Overeenkomstig artikel 193, § 1, van het Mediadecreet mag niemand
zendapparatuur gebruiken zonder schriftelijke zendvergunning die is
uitgereikt door de VRM.
Een verplaatsing van de zendinstallatie mag op grond van artikel 135 van het
Mediadecreet slechts toegestaan worden door de VRM voor zover de
verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de gevraagde verplaatsing niet inpasbaar
is in het Vlaamse frequentieplan om volgende redenen:
- Het betreft hier een verhuizing van ongeveer 5,5 km t.o.v. de
antennesite opgenomen in de oproep van 16 mei 2017 en een
verhuizing van ongeveer 13 km t.o.v. het theoretisch punt in het
oorspronkelijk plan van Genève 1984;
- Uit de uitgevoerde storingsberekeningen blijkt dat door de beoogde
verhuizing van Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz, de frequenties
- Antwerpen 105.4 MHz uit frequentiepakket 12,
- Brasschaat 105.2 MHz uit frequentiepakket 15,
- Bierbeek 105.3 MHz uit frequentiepakket van netwerkradioomroeporganisatie 2,
- Gent 105.3 MHz uit frequentiepakket 68,
- Hamme 105.2 MHz uit frequentiepakket 53,
- Londerzeel 105.3 MHz uit frequentiepakket 108,
- Nijlen 105.3 MHz uit frequentiepakket 106,
- Sint-Lievens-Houtem 105.4 MHz uit frequentiepakket 85,
- Sint-Niklaas 105.5 MHz uit frequentiepakket van netwerkradioomroeporganisatie 1
ernstig gestoord worden;
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- Daarenboven bedraagt de afstand van de nieuwe gewenste
antennesite van Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz tot de antennesite van
Hamme 105.2 MHz uit frequentiepakket 53 slechts 7.5 km. Deze afstand
is te klein opdat twee 100 Watt-zenders met een frequentieverschil van
slechts 100 kHz elkaar niet zouden kunnen storen.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Dat de gevraagde zendvergunning niet kan worden toegekend aan NV
Topradio, met maatschappelijke zetel Steenakker 119 te 9000 Gent.

Aldus uitgesproken te Brussel op 25 juni 2018.
Voor de voorzitter,
In opdracht,

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
ondervoorzitter

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.

