VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 181
Beslissing nr. : 2001/067

van
30 november 2001

BESLISSING
_____________

In zake : Aanvraag van 28 juli 2001 van v.z.w. Pallieter te Lier tot het in gebruik nemen van
de frequentie 105.1 MHz te Lier (dossiernr. ERK 2001/0201)

____________

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid artikel 116ter, §1, ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 betreffende de toekenning van
zendvergunningen aan de erkende lokale radio's, inzonderheid artikel 2;
Gelet op 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, ingevoegd bij besluit
van de Vlaamse regering van 27 april 2001, inzonderheid artikel 18 en 24;

Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media vastgesteld op
12 oktober 2001, inzonderheid artikel 7;
Gelet op de aanvraag van 28 juli 2001 van de v.z.w. Pallieter, met maatschappelijke zetel
Rivierstraat 71 te 2500 Lier, tot het in gebruik nemen van de frequentie 105.1 MHz;
Gelet op de nota van de administratie Media van 3 september 2001;
Gelet op het voornemen van beslissing van het Commissariaat van 19 november 2001, bij
aangetekende brief ter kennis gebracht aan v.z.w. Pallieter;
Overwegende dat de frequentie 105.1 MHz een vrije frequentie is;
Overwegende dat de administratie Media heeft vastgesteld dat de toekenning van de
frequentie 105.1 MHz aan v.z.w. Pallieter niet inpasbaar is in het vigerend frequentieplan
binnen Vlaanderen, rekening houdend met de huidige uitzendplaats van v.z.w. Pallieter én
met de huidige technische karakteristieken van de antenne (o.a. antennehoogte); dat bij een
effectief uitgestraald vermogen van 5 W van v.z.w. Pallieter Radio Bevel uit Nijlen (VZW
radio Relax - 105.3 MHz) in de eigen dienstzone gestoord wordt door v.z.w. Pallieter; dat een
dergelijk vermogen of lager voor v.z.w. Pallieter geen enkel zendcomfort biedt (de afstand
tussen beide radio's is slechts 7,5 km).

BESLUIT

Enig artikel. De gevraagde frequentie 105.1 MHz kan niet worden toegekend aan v.z.w.
Pallieter.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 30 november 2001 door
het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht, dienstdoend
voorzitter, J. Boon, commissaris en C. Adams, plaatsvervangend commissaris, bijgestaan door
R. Masyn, griffier.
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