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In zake: intrekking erkenning en zendvergunning als particuliere radio van Radio Ardos uit
Roeselare.

1.
Op 15 juni 2000 heeft de v.z.w. Radio MWRO – Liberty, eigenaar van Radio
Liberty, met maatschappelijke zetel Zuidstraat 40, bus 3, te 8800 Roeselare, aan het
Commissariaat gemeld dat de naam van de v.z.w. werd gewijzigd in v.z.w. Roeselaarse Radio
Omroep (RRO) en dat deze v.z.w. de activiteiten van de v.z.w. Radio Ardos – Ardooise
Omroepstichting, eigenaar van Radio Ardos, met maatschappelijke zetel Kortrijksestraat 64 te
8850 Ardooie, waarmee Radio Liberty tot dan toe een frequentie deelde, heeft overgenomen.
Het Commissariaat heeft op 7 en op 18 september 2000 aan de v.z.w. Roeselaarse
Radio Omroep (RRO) gemeld dat het dossier diende te worden vervolledigd en dat, in toepassing
van artikel 12 van het besluit van 5 maart 1996 van de Vlaamse regering betreffende de
toekenning van zendvergunningen aan de erkende lokale radio’s, afstand moest worden gedaan
van de ongebruikt gelaten zendvergunning.
Bij brieven van 13 en 21 september 2000 heeft de v.z.w. Roeselaarse Radio Omroep
(RRO) bijkomende toelichting verschaft bij de opslorping van de v.z.w. Radio Ardos – Ardooise
Omroepstichting en werd alsnog een afschrift uit het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de
naamswijziging van de v.z.w. Radio MWRO – Liberty aan het dossier toegevoegd. Tevens heeft
de voorzitter van de v.z.w. Roeselaarse Radio Omroep (RRO) een mede door de voorzitter van
de opgeslorpte v.z.w. Radio Ardos – Ardooise Omroepstichting ondertekende verklaring
opgestuurd waaruit blijkt dat de erkenning en zendvergunning op naam van de v.z.w. Radio
Ardos – Ardooise Omroepstichting door het Commissariaat mag worden ingetrokken.

2.
Artikel 116 septies , §2, van de gecoördineerde mediadecreten 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 vraagt een lokale
radio zelf om zijn erkenning en zendvergunning in te trekken om op die manier een uitbreiding
van zendtijd mogelijk te maken van de radio waarmee tot dan toe een frequentie werd gedeeld.

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 8, §1, van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media
vastgesteld op 17 augustus 1998;

beslist de erkenning en zendvergunning van lokale radio Ardos te Roeselare 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 1 december 2000
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D.
Albrecht, commissaris, en J. Boon, commissaris, bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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