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____________
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van
6 september 2001

BESLISSING TOT ERKENNING ALS LANDELIJKE RADIO-OMROEP
____________

HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

Gelet op artikel 38sexies tot en met artikel 38terdecies van de gecoördineerde decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, ingevoegd bij decreet van 1 december 2000,
Gelet op artikel 19bis tot en met 19quinquies 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 de aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radioomroep, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2001 houdende bepaling van het aantal
landelijke radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de
frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld,
Gelet op het bericht van het Vlaams Commissariaat voor de Media betreffende de erkenning als
landelijke radio-omroep, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2001,
Gelet op het feit dat 7 kandidatuurdossiers voor landelijke radio-omroep werden ingediend, zoals
vastgesteld in het proces-verbaal van het Vlaams Commissariaat voor de Media van 17 juli 2001,
Gelet op de beslissing van het Vlaams Commissariaat voor de Media om 6 kandidatuurdossiers
ontvankelijk te verklaren en 1 kandidatuurdossier onontvankelijk te verklaren, zoals blijkt uit het
proces-verbaal van het Vlaams Commissariaat voor de Media van 25 juli 2001;
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Overwegende dat het Vlaams Commissariaat voor de Media als autonoom doch uitvoerend
orgaan zich te richten heeft naar decreet en besluit en de met deze regelgeving nagestreefde
doelstelling; dat uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 1 december 2000
houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, duidelijk naar voren komt dat de eerste doelstelling
was afstand te doen van het radiomonopolie van de openbare omroep (Vl. Parl., 2000-2001, Stuk
413/1, blz. 3); dat uit die doelstelling resulteert dat bij het onderling afwegen van de verdiensten
van de kandidaten, onverminderd het gewicht van de bij decreet en besluit gestelde
kwaliteitsvereisten, rekening moet worden gehouden met de breedte van het luisterpubliek tot wie
de omroep zich richt en de naar redelijkheid aanvaardbare waarborgen van bestendigheid en
leefbaarheid (Vl. Parl., 2000-2001, Stuk 413/2, blz. 6) die hij ter uitvoering van zijn plannen in
zijn kandidaatstelling doet kennen;

Overwegende dat het Commissariaat na onderzoek van de ingediende kandidaatstellingen ter
erkenning als landelijke radio-omroep, na kennisneming van de bevindingen van de administratie
Media en de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management, na onderlinge
vergelijking van de respectieve dossiers - om de in de onderscheiden individuele processenverbaal vermelde redenen die hier als opnieuw geschreven moeten worden beschouwd - heden tot
de volgende wegingen heeft beslist 1:

Concrete invulling van programma-aanbod en zendschema, in het bijzonder
verscheidenheid in de programmatie:
V.M.M.: 38/50
Radio N.V.: 30/50
Energy Vlaanderen: 25/50
N.V. VLORO: 35/50
4 FM Groep N.V.: 40/50
N.V. Feiten & Muziek: 30/50

Media-ervaring:
V.M.M.: 19/20
Radio N.V.: 12/20
Energy Vlaanderen: 10/20
N.V. VLORO: 15/20
4 FM Groep N.V.: 18/20
N.V. Feiten & Muziek: 12/20
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De wegingen worden weergegeven in volgorde van binnenkomst van de kandidatuurdossiers bij het Commissariaat.
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Businessplan, incl. financieringsplan:
V.M.M.: 17/20
Radio N.V.: 11/20
Energy Vlaanderen: 11/20
N.V. VLORO: 14/20
4 FM Groep N.V.: 13/20
N.V. Feiten & Muziek: 12/20

Technische (zend)infrastructuur:
V.M.M.: 7/10
Radio N.V.: 7/10
Energy Vlaanderen: 7/10
N.V. VLORO: 8/10
4 FM Groep N.V.: 8/10
N.V. Feiten & Muziek: 7/10

Overwegende dat de optelling van deze wegingen de volgende rangorde geeft:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V.M.M.: 81/100
4 FM Groep N.V.: 79/100
N.V. VLORO: 72/100
N.V. Feiten & Muziek: 61/100
Radio N.V.: 60/100
Energy Vlaanderen: 53/100

BESLIST:

Artikel 1. N.V. Vlaamse Media Maatschappij (V.M.M.), met maatschappelijke zetel Medialaan
1, te 1800 Vilvoorde wordt voor de radio “Q-Music” voor de duur van negen jaar erkend als
landelijke radio-omroep, bedoeld bij artikel 38sexies tot en met 38terdecies van de decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie; rekening gehouden met de voorkeur uitgedrukt in de
aanvraag tot erkenning wordt het frequentiepakket 2 toegekend, zoals is bepaald in het besluit
van de Vlaamse regering van 8 juni 2001 houdende bepaling van het aantal landelijke radioomroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de frequentiepakketten die ter
beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld.
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Artikel 2. 4FM Groep N.V., met maatschappelijke zetel Gemeentestraat 44, te 1083 Ganshoren
wordt voor de radio “4FM” voor de duur van negen jaar erkend als landelijke radio-omroep,
bedoeld bij artikel 38sexies tot en met 38terdecies van de decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie; rekening gehouden met de rangorde in de weging wordt het frequentiepakket 1
toegekend, zoals is bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2001 houdende
bepaling van het aantal landelijke radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende
vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen
worden gesteld.
Artikel 3. De betrokken radio-omroepen kunnen – met inachtneming van artikel 18 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 de aanvullende kwalificatiecriteria om te
worden erkend als landelijke radio-omroep, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 27
april 2001 – bij het Commissariaat een aanvraag tot het bekomen van een zendvergunning
indienen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 6 september 2001
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit Henri Coremans, voorzitter,
Dirk Albrecht en Johan Boon, commissarissen, bijgestaan door Roland Masyn, griffier.
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