Vlaamse Gemeenschap
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Rolnummer: 076
Beslissing nr : 2000/028
van
19 september 2000

BESLISSING
________

In zake: Aanvraag van 20 maart 2000 van Radio Contact en v.z.w. Eiland tot het in gebruik
nemen van de frequentie 102.5 MHz te Antwerpen en tot het verrichten van een
onderzoek van de in Antwerpen werkzame frequenties.
________

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25
januari 1995, inzonderheid artikel 32 en artikel 116ter, §1;
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, inzonderheid artikel 18 en
24;
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en
Media van 20 maart 1997 tot intrekking van de erkenning en zendvergunning van lokale
radio Metropolis, eigendom van de V.Z.W. Camino uit Antwerpen;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media
vastgesteld op 17 augustus 1998, inzonderheid artikel 8;
Gelet op de brief van het Commissariaat van 11 maart 1999 aan alle particuliere radio’s;
Gelet op de aanvraag van 20 maart 2000 van Radio Contact, met maatschappelijke zetel
Oorlogskruisenlaan 94 te 1120 Brussel, en v.z.w. Eiland, met maatschappelijke zetel de
Keyserlei 58/28 te 2018 Antwerpen, tot het in gebruik nemen van de frequentie 102.5 MHz
te Antwerpen en tot het verrichten van een onderzoek van de in Antwerpen werkzame
frequenties;
Gelet op het onderzoeksrapport van de administratie Media van 26 april 2000;

Gelet op het voornemen van beslissing van het Commissariaat van 28 april 2000, bij
aangetekende brief ter kennis gebracht aan Radio Contact en v.z.w. Eiland op 3 mei 2000;
Gelet op het feit dat radio Contact en v.z.w. Eiland op 10 mei 2000 schriftelijke
opmerkingen aan het Commissariaat hebben bezorgd;
Overwegende dat, alvorens tot een toewijzing van de frequentie 102.5 MHz kan worden
overgegaan, dient te worden nagegaan of deze vrij is;
Overwegende dat deze frequentie oorspronkelijk was toegewezen aan v.z.w. Camino
(Lokale radio Metropolis). Dat de erkenning en de zendvergunning echter werden
ingetrokken bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media
van 20 maart 1997;
Overwegende dat de v.z.w. Camino annulatieberoep tegen voormeld intrekkingbesluit
heeft ingesteld bij de Raad van state. Dat dit annulatieberoep nog steeds hangende is;
Overwegende dat de intrekking nog niet definitief is, vermits deze precies door de Raad
van State vernietigd kan worden. Dat de frequentie 102.5 MHz aldus niet als een vrije
frequentie kan worden beschouwd. Dat hic et nunc derhalve niet tot toewijzing ervan kan
worden overgegaan;
Overwegende dat, zelfs al zou de frequentie 102.5 MHz vrijkomen, hetzij door een
verwerping van het annulatieberoep van de v.z.w. Camino, hetzij door een intrekking van
het annulatieberoep door de v.z.w. Camino, er evenmin tot toewijzing kan worden
overgegaan;
Overwegende dat in die hypothese een nieuwe oproep tot de verschillende kandidaten
voor de vrijgekomen frequentie zou moeten worden gedaan;

BESLUIT

Enig artikel. Zolang de Raad van State geen definitieve uitspraak heeft gedaan inzake de
procedure van de v.z.w. Camino tegen het ministerieel besluit tot intrekking van de
erkenning en zendvergunning van haar lokale radio, worden geen stappen ondernomen die
zouden kunnen leiden tot een nieuwe toewijzing van de frequentie 102.5 MHz in Antwerpen
(Wilrijk).
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 19 september 2000
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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