VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 472
Beslissing nr. : 2005/034

BESLISSING
22 april 2005
_____________

In zake : Aanvraag wijziging zendvergunning van 26 januari 2005 van VZW Magic FM te
Knokke-Heist (dossiernr. ERK2004/0607)

____________

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart
2005 (hierna genoemd : het omroepdecreet), inzonderheid op de artikelen 49, 1°, en 168, §1,
ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 betreffende de toekenning van
zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen;
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 aanvullende
kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen,
inzonderheid op artikel 19 (hierna genoemd : het procedurebesluit);

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003 houdende erkenning als lokale radioomroep van VZW Magic FM voor de lokaliteit Knokke-Heist met frequentie 106.2 MHz;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media vastgesteld op
12 oktober 2001, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op de aanvraag van 26 januari 2005 tot wijziging van de zendvergunning van VZW
Magic FM, met maatschappelijke zetel Lippenslaan 173 te 8300 Knokke-Heist;
Gelet op de nota van de administratie Media van 25 maart 2005;
Overwegende dat op grond van artikel 118, §2, van het omroepdecreet, het Commissariaat
slechts een zendvergunning mag toekennen aan een erkende particuliere omroep; dat uit die
bepaling volgt dat de beslissing tot het verlenen van een zendvergunning ondergeschikt is aan
de beslissing tot erkenning van de betrokken omroep;
Overwegende dat het Commissariaat vaststelt dat VZW Magic FM volgens het
erkenningsbesluit erkend is voor de lokaliteit Knokke-Heist, en dat de nieuwe gevraagde
uitzendlocatie gelegen blijft in deze lokaliteit; dat die uitzendlocatie echter slechts een klein
deel van het theoretische verzorgingsgebied van de lokaliteit waarvoor de omroep is erkend,
dekt; dat hierdoor het overgrote gedeelte van de lokaliteit Knokke-Heist niet meer bediend
zou worden door een lokale radio-omroep zoals dit door de Vlaamse Regering bij de opmaak
van het frequentieplan bedoeld was; dat, in tegenstelling tot het vorige frequentieplan waarin
de coördinaten de parameter waren, het huidige frequentieplan uitgaat én van de lokaliteit én
van de coördinaten; dat de lokaliteit de vaste parameter is die niet gewijzigd kan worden; dat
niet kan aanvaard worden dat lokale radio-omroepen door een voorgenomen verhuis het
overgrote gedeelte van de lokaliteit waarvoor ze erkend zijn, niet meer zouden bedienen en
hun verzorgingsgebied ten dele zouden verleggen naar een andere lokaliteit.

BESLUIT
Enig artikel. De gevraagde verhuis van de zendinstallatie kan niet worden toegekend aan
VZW Magic FM met maatschappelijke zetel Lippenslaan 173 te 8300 Knokke-Heist.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 22 april 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht en J.
Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman
waarnemend Griffier

J. Baert
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 administratie van de Raad van State.
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