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In de zaak aanvraag tijdelijke zendvergunning MCE Outside,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

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

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 11 juni 2018,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:
Per brief en e-mail van 15 april 2018 vraagt MCE Outside een tijdelijke
zendvergunning aan voor een testuitzending. De aanvrager wil op zaterdag 30
juni 2018 (van 8u tot 23u) te Oudenaarde een noodsysteem voor festivalradio
in DAB+ testen. DAB+ is een verbeterde versie van DAB of ‘Digital Audio
Broadcasting’, een systeem voor het uitzenden van digitale radio via de ether.
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (hierna:
het Mediadecreet) bepaalt in artikel 193, § 2, dat de Vlaamse Regulator voor de
Media (hierna: de VRM) uitsluitend zendvergunningen mag toekennen aan
lineaire omroeporganisaties (in FM) of etheromroepnetwerken (in digitale
vorm, zoals DAB(+)). Naar aanleiding van evenementen en voor experimenten
in het teken van uittesten van nieuwe technologieën kan de VRM echter ook
een tijdelijke zendvergunning uitreiken voor de duur van het evenement.
Aangaande het gebruik van digitale frequenties, waarop voorliggende
aanvraag betrekking heeft, bepaalt artikel 201, § 2, van het Mediadecreet dat
de Vlaamse Regering een frequentieplan opstelt en goedkeurt en eveneens het
aantal frequentieblokken en frequentiekanalen bepaalt, met inbegrip van de
bijbehorende technische voorwaarden, die geheel of gedeeltelijk zullen
worden toegekend aan aanbieders van etheromroepnetwerken. Het digitaal
frequentieplan is bij besluit van 12 oktober 2007 door de Vlaamse Regering
vastgesteld.
Evenwel zijn in het uitvoeringsbesluit van 18 juli 2008 van de Vlaamse
Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van
een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en
de bijbehorende zendvergunningen geen specifieke bepalingen opgenomen
met betrekking tot de toekenning van tijdelijke zendvergunningen voor
digitale frequenties. In het besluit van 13 juni 2003 van de Vlaamse Regering
betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere
landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen daarentegen zijn wel
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bepalingen opgenomen met betrekking tot tijdelijke zendvergunningen. Uit
deze laatste bepalingen volgt dat de toekenning van een tijdelijke
zendvergunning voor een bepaalde locatie steeds onder voorbehoud is van de
beschikbaarheid van een frequentie die inpasbaar is in het frequentieplan en
die geen aanleiding geeft tot storing (artikel 1/1, § 2).
Niettegenstaande het ontbreken van bepalingen met betrekking tot de
toekenning van tijdelijke zendvergunningen voor digitale frequenties in het
voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008, heeft de VRM op
24 april 2018 de aanvraag van MCE Outside voor een tijdelijke zendvergunning
in DAB+ voorgelegd aan het departement Cultuur, Jeugd en Media met de
wens te vernemen of er voor een dergelijke tijdelijke zendvergunning een
frequentie beschikbaar is.
Het departement Cultuur, Jeugd en Media heeft per e-mail van 31 mei 2018 aan
de VRM gemeld dat de gevraagde tijdelijke frequentie te Oudenaarde deel
uitmaakt van frequentieblok 5A. Dit frequentieblok is opgenomen in het
digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio-omroepnetwerken en zal op
korte termijn worden vrijgegeven in het kader van de procedure voor het
verkrijgen van een licentie voor een aanbieder van een radio-omroepnetwerk.
Met het oog op de vrijgave van frequentieblok 5A (en 5D) heeft de Vlaamse
Regering intussen op 1 juni 2018 het besluit goedgekeurd houdende de
vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden
vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een
vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de
bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te
ontvangen radio-omroepprogramma’s. Dit besluit is op 6 juni 2018
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De daadwerkelijke procedure tot vrijgave van deze pakketten van digitale
frequenties via een vergelijkende toets neemt slechts een aanvang, nadat een
oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.
Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde frequentie voor een uitzending in
DAB+ deel uitmaakt van een frequentieblok (5A) dat tot op heden niet is
vrijgegeven en het voorwerp vormt van een procedure om op korte termijn te
worden toegekend aan een etheromroepnetwerk. Bijgevolg is het niet
wenselijk dat de VRM op dit moment een tijdelijke zendvergunning verleent
voor een testuitzending in DAB+ op 30 juni 2018 te Oudenaarde voor een
noodsysteem voor festivalradio.
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OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Dat de gevraagde tijdelijke zendvergunning niet kan worden toegekend aan
MCE Outside, Hevelweg 29 te 9700 Oudenaarde.
Aldus uitgesproken te Brussel op 11 juni 2018.

D. PEEREMAN
griffier

P. SOURBRON
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.

