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________

BESLISSING
________

In zake:

intrekking erkenning en zendvergunning als particuliere radio van v.z.w. Lokale
Radio Energy (radio Energie) uit Lanaken (dossiernr.2003/0177)

1.
Op 21 april 2003 deelt de afdeling Media-innovatie en Mediavergunningen in een
onderzoeksrapport mee dat v.z.w. Lokale Radio Energy (radio Energie) geen uitzendingen meer
zou verzorgen. De voorzitter van radio Energie bevestigt in een telefonisch gesprek met de
administratie dat de radio zijn uitzendingen heeft stopgezet en in de toekomst ook niet meer zou
uitzenden.
2.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 29 april 2003 om, op basis van dat
onderzoeksrapport, tegen radio Energie een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 7 mei 2003 aan radio Energie meegedeeld. De
betrokken radio wordt met dezelfde brief opgeroepen om op 27 mei 2003 voor het
Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
3.
Bij fax van 26 mei 2003 bevestigt de voorzitter van radio Energie dat de radio zijn
uitzendingen inderdaad gestaakt heeft sinds 1 januari 2003 en dat een schriftelijke verklaring
hieromtrent, ondertekend door de leden van de raad van beheer, eerstdaags bij het Commissariaat
zal toekomen.

4.
Op 30 mei 2003 ontvangt de griffie van het Commissariaat een schriftelijke verklaring,
gedateerd 23 mei 2003, ondertekend door de leden van de raad van beheer van de v.z.w. Lokale
Radio Energy ( radio Energie), met maatschappelijke zetel Strodorp 67 te 3620 Lanaken, waaruit
blijkt dat de lokale radio Energie tijdens een spoedvergadering van 12 januari 2003 met
onmiddellijke ingang is opgeheven.
5.
Bij brief van 3 juni 2003 deelt radio Energie mee dat ze de zendvergunning niet meer
terugvindt en dat ze deze aldus niet kan terugsturen naar het Commissariaat. De radio belooft op
erewoord de zendvergunning niet te hebben verdergegeven of te zullen verdergeven indien ze de
zendvergunning alsnog mocht terugvinden.
6.
Artikel 116 septies , §2, van de decreten betreffende radio-omroep en televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, bepaalt dat in geval van het ongebruikt laten van de
toegewezen zendmogelijkheden, het Commissariaat de erkenning van een particuliere omroep
kan intrekken. In het voorliggend geval bevestigt een lokale radio zijn uitzendingen te hebben
stopgezet sedert 1 januari 2003 en aldus af te zien van de hem toegekende zendtijd.

OM DEZE REDENEN,

het Vlaams Commissariaat voor de Media

Gelet op artikel 116septies, §2, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997;
Gelet op artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media
vastgesteld op 12 oktober 2001;

beslist de erkenning en zendvergunning van lokale radio Energie te Lanaken in te trekken met
ingang van de dag waarop deze beslissing aan de betrokkene wordt meegedeeld.

Deze beslissing wordt aan de minister bevoegd voor telecommunicatie meegedeeld.

Aldus te Brussel met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 24 juni 2003 door het Vlaams
Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend voorzitter, P. Herroelen
en J. Blomme, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend
griffier.
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