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van
25 maart 2003

BESLISSING
_____________

In zake : Aanvraag verhuis zendinstallatie van 30 mei 2002 van v.z.w. Radio Delmare te
Zingem (dossiernr. ERK 2001/0216)
____________

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid artikelen 32, 1° en 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 ministerieel besluit van 15 maart 1990 houdende de erkenning van de nietopenbare radio Delmare te Zingem;
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 tot verhuis van de zendinstallatie van 30 mei 2002 van de v.z.w. Radio
Delmare, met maatschappelijke zetel Postbus 27 te 9750 Zingem;
Gelet op de nota van de administratie Media van 9 oktober 2002;
Gelet op het voornemen van beslissing van het Commissariaat van 31 oktober 2002, bij
aangetekende brief ter kennis gebracht aan v.z.w. Radio Delmare;
Gelet op de schriftelijke bemerkingen van v.z.w. Radio Delmare van 11 december 2002, bij
aangetekende brief van 12 december 2002 ter kennis gebracht aan het Commissariaat;
Gelet op de nota van de administratie Media van 23 januari 2003;
Overwegende dat het Commissariaat vaststelt dat volgens het erkenningsbesluit van de radio
de straalantenne in Zingem dient te worden geplaatst, terwijl de voorgenomen verhuis een
plaatsing van de antenne in Eine, deelgemeente van Oudenaarde, inhoudt; dat uit de
parameters van de erkenning het verzorgingsgebied van de radio kan worden afgeleid; dat met
de voorgenomen verhuis het verzorgingsgebied van de radio verschuift, waarbij quasi geen
overlapping met het huidige verzorgingsgebied merkbaar is; dat het verzorgingsgebied van de
radio dus verandert, hetgeen derhalve een wijziging van de erkenning inhoudt; dat
overeenkomstig artikel 32, 1°, van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie het maatschappelijk doel van de particuliere radio immers beperkt is tot het
verzorgen van radioprogramma's in het toegekende zendgebied; dat, vooraleer een aanvraag
tot erkenning van een particuliere radio kan gebeuren, het Commissariaat in het Belgisch
Staatsblad dient aan te kondigen voor welke frequentie een aanvraag kan worden gedaan; dat
het Commissariaat geen aankondigingen meer in het Belgisch Staatsblad doet omdat een
erkenning voor negen jaar wordt afgeleverd terwijl er momenteel een nieuw frequentieplan
met een nieuwe erkenningsronde in aantocht is; dat derhalve de radio geen wijziging van
erkenning kan vragen wegens wijziging van verzorgingsgebied door de voorgenomen verhuis.
Overwegende dat de schriftelijke bemerkingen van v.z.w. Radio Delmare tegen het
voornemen van het Commissariaat niet van dien aard zijn dat zij bovenstaande overwegingen
van het Commissariaat kunnen weerleggen,
BESLUIT
Enig artikel. De gevraagde verhuis van de zendinstallatie kan niet worden toegekend aan
v.z.w. Radio Delmare.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 25 maart 2003 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend voorzitter, P.
Herroelen en J. Blomme, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D. Peereman,
waarnemend griffier.
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