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

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

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 25 november 2019,
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, 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, laatst 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, laatst gewijzigd bij het bovengenoemde besluit van 21 april 2017;
Gezien de brief ontvangen door de VRM op 4 juni 2019 waarin NV DPG Media,
die beschikt over een erkenning als landelijke radio-omroeporganisatie, een
aanvraag tot wijziging van zendvergunning doet voor Q-Music - Antwerpen 99.2
MHz;
Gezien de gevraagde toelichting betreffende de problematiek rond de betrokken
frequentie, door NV DPG Media op 9 augustus 2019 bezorgd aan de VRM;
Gezien het onderzoeksrapport van de ingenieur van de VRM van 6 september
2019;
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Gezien de bijkomende toelichtingen op vraag van de VRM bezorgd door NV DPG
Media bij aangetekende brief van 29 oktober 2019 en mailbericht van 19
november 2019,
1. Een verplaatsing van de zendinstallatie mag op grond van artikel 135 van het
Mediadecreet slechts worden toegestaan door de VRM voor zover de
verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.
2. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de gevraagde verplaatsing niet inpasbaar
is in het Vlaamse frequentieplan om volgende redenen:
-

De aangevraagde verhuizing van Antwerpen 99.2 MHz betreft een
zogenaamde ‘bevroren frequentie’ in het samenwerkingsakkoord van 31
augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de
coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de
frequentieband 87.5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, bekrachtigd bij
decreet van 29 maart 2019 (hierna: het samenwerkingsakkoord van 31
augustus 2018);

-

In het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 staat het volgende
over de ‘bevroren frequenties’:
“Deze toewijzingen kunnen dus niet worden gewijzigd. In een geval van
overmacht verbonden aan onroerende of stedenbouwkundige
beperkingen buiten de wil van de betrokken gemeenschap kan een
verplaatsing van het uitzendpunt echter overwogen worden op
voorwaarde dat deze wijziging geen verhoging van het bestaande
bruikbare veld impliceert na berekening volgens de drie in artikel 4
bedoelde berekeningsmethodes en coördinatie volgens de in artikel 3
bedoelde procedure.”

-

De aangevraagde verhuizing wordt op basis van de bezorgde toelichting
niet ingeschat als een geval van overmacht verbonden aan onroerende
of stedenbouwkundige beperkingen buiten de wil van de betrokken
gemeenschap,
zoals
voorzien
in
het
voornoemde
samenwerkingsakkoord;

3. Uit de bijkomende toelichtingen, bezorgd op 29 oktober 2019 en 19 november
2019, en de voorliggende stukken blijkt dat de betrokken verhuisaanvraag kadert
in een economische bedrijfsbeslissing om de uitzendlocaties van meerdere
frequenties van verschillende radio-omroepen waarvoor NV DPG Media is
erkend, op één plaats samen te brengen. Voor de opbouw van de
zendinstallaties op die plaats was een bouwvergunning vereist die pas eind 2018
zou zijn verleend.
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Door de totstandkoming van het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018
werd de frequentie 99.2 MHz te Antwerpen met de coördinaten van de huidige
uitzendlocatie van Q-Music intussen “bevroren”, tenzij overmacht kan worden
aangetoond.
Behalve de economische bedrijfsbeslissing en het voorhanden zijn van de
bouwvergunning wordt er echter geen reden of oorzaak door de radioomroeporganisatie aangebracht die aantoont waarom uitzenden vanop de
huidige uitzendlocatie onmogelijk is geworden en dus een verhuisaanvraag
noodzakelijk maakt.
Het gegeven dat de huidige uitzendlocatie door de omroeporganisatie slechts
als een tijdelijke uitzendlocatie werd beschouwd om uiteindelijk op een andere
locatie te eindigen en dit in het kader van een economische bedrijfsbeslissing,
doet daaraan geen afbreuk.
NV DPG Media toont derhalve in deze geen overmacht aan verbonden aan
onroerende of stedenbouwkundige beperkingen buiten de wil van de betrokken
gemeenschap zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018,
voor wat betreft de huidige uitzendlocatie.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
de gevraagde zendvergunning niet toe te kennen aan NV DPG Media, met
maatschappelijke zetel Mediaplein 1 te 2018 Antwerpen.
Aldus uitgesproken te Brussel op 25 november 2019.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
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.

