VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 463
Beslissing nr. : 2005/015

BESLISSING

18 februari 2005

_______________

In zake : klacht van VZW Radio 77 tegen VZW Radio Gent (Radio GO) (KL2005/0208)
_______________

1.
Met ter post aangetekende brief van 28 december 2004 legt VZW Radio 77,
Heidebloemstraat 233, te 9100 Sint-Niklaas, klacht neer tegen VZW Radio Gent (Radio GO),
A. Pégoudlaan 20, te 9051 Gent, wegens het niet gebruiken van de frequentie 103.7 MHz te
Sint-Niklaas.
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2.
VZW Radio Gent (Radio GO) werd op 7 november 2003 erkend als regionale radioomroep voor het regionaal net Oost-Vlaanderen.
Radio GO beschikt momenteel over een zendvergunning voor het gebruik van de
frequentie 103.7 MHz te Sint-Niklaas.

3.
De administratie Media deelt op 21 januari 2005 aan het Commissariaat mee dat het
heeft vastgesteld dat Radio GO effectief uitzendt op de frequentie 103.7 MHz te SintNiklaas.
Bij brief van het Commissariaat van 3 februari 2005 wordt dit aan de klager gemeld. Het
Commissariaat deelt daarbij mee dat het gelet op deze bevindingen overweegt geen verder
gevolg aan de klacht te geven.
Aan de klager wordt de mogelijkheid gegeven om binnen twee weken na ontvangst van
deze bevindingen eventuele opmerkingen aan het Commissariaat mee te delen.
De klager deelt geen opmerkingen aan het Commissariaat mee.

4.
Naar luid van artikel 30 van de gecoördineerde Vlaamse omroepdecreten van 25
januari 1995 kan de erkenning van een particuliere radio-omroep die negen maanden na de
beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, door het Vlaams Commissariaat voor de Media
ambtshalve worden ingetrokken.

5.
De administratie Media komt in haar onderzoeksrapport van 20 december 2004 tot
volgende bevindingen:
De administratie bevestigt bij een luisteronderzoek op 20 januari 2005 te hebben
vastgesteld dat door Radio GO, de regionale radio-omroep voor het regionaal net OostVlaanderen, uitzendingen worden verzorgd via de aan de betrokken radio-omroep
toegekende frequentie 103.7 MHz te Sint-Niklaas.

6. Het Commissariaat stelt vast dat door Radio GO, de regionale radio-omroep voor het
regionaal net Oost-Vlaanderen, uitzendingen worden verzorgd via de aan de betrokken
radio-omroep toegekende frequentie 103.7 MHz te Sint-Niklaas.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media,
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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,

-

wijst de klacht van VZW Radio 77 van 28 december 2004 tegen VZW Radio Gent af.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 18 februari 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
waarnemend griffier

J. Baert
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 administratie van de Raad van State.

