MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMSE MEDIARAAD

ADVIES NR. 98/04

Betreft : aanvraag vergunning TVD Radio Public

1.

Met een brief van 12 december 1997 vraagt de Vlaamse minister van Economie,
KMO, Landbouw en Media om advies over de aanvraag voor een vergunning
voor TVD Radio Public voor de aanleg en de uitbating van kabeltelevisienetten
voor het gehele grondgebied waarvoor de Vlaamse regering terzake bevoegd is
en waarvoor TVD Radio Public nog geen vergunning heeft.

2.

Gelet op het ontwerpadvies nr. 121 van 14 januari 1998 van het Comité van
Experten.

3.

De Vlaamse Mediaraad in vergadering bijeen te Brussel op 28 januari 1998
brengt unaniem volgend advies uit.

4.

De vraag van TVD Radio Public is gesteund op artikel 105 van de decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995
(hierna : de gecoördineerde decreten).

5.

De Vlaamse Mediaraad verwijst naar zijn advies nr. 97/02 betreffende de
uitbreiding van de vergunning van IVERLEK waarin geadviseerd werd de
vergunning van TVD Radio Public niet te verlengen en de vergunning van
IVERLEK uit te breiden.

6.

Op 1 juli 1997 wordt de vergunning van IVERLEK uitgebreid terwijl de
vergunning van TVD Radio Public niet werd opgezegd. Dit resulteerde in het
naast elkaar bestaan van 2 erkende kabelmaatschappijen met een vergunning
voor eenzelfde grondgebied.

7.

Gelet op bovenstaande kan voorliggende aanvraag voor een vergunning voor
TVD Radio Public in essentie geen probleem vormen.

8.

De Vlaamse Mediaraad is nochtans van oordeel dat de vergunning dient
gespecifieerd te worden.
Overeenkomstig artikel 107 § 2 van de gecoördineerde decreten dient de
vergunning het exploitatiegebied, de omroepprogramma’s en de diensten die
mogen worden doorgegeven, te vermelden.
Overeenkomstig artikel 110 § 1 lid 6 hebben openbare overheden het recht om
de inrichting of het plan van aanleg te wijzigen.

9.

De Vlaamse Mediaraad is dan ook van oordeel dat minstens de gegevens
vermeld in artikel 107 § 2 van de gecoördineerde decreten moeten worden
meegedeeld (exploitatiegebied met vermelding waar eigen infrastructuur zal
worden aangelegd en waar capaciteit op bestaande infrastructuur zal worden
ingehuurd, de omroepprogramma’s en de diensten die zullen worden
doorgegeven).

10.

Zolang niet voldaan wordt aan de opmerkingen vermeld in de punten 8 en 9,
verleent de Vlaamse Mediaraad ongunstig advies.

11.

In dit verband wijst de Vlaamse Mediaraad op artikel 105 van de
gecoördineerde decreten waarin bepaald wordt dat de Vlaamse regering
aanvullende voorwaarden kan opleggen inzake het aanleggen en exploiteren van
een kabelnet.
De Vlaamse Mediaraad beveelt aan dat de Vlaamse regering terzake aanvullende
voorwaarden zou uitvaardigen.
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