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9 juli 1999 
 

HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 
 

 
 
Inzake : aanvraag erkenning en zendvergunning VZW FM Brussel als particuliere 

radio-omroep 
 
Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 
januari 1995, inzonderheid artikel 32, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998 en artikel 
116ter §1 ingevoegd bij het decreet van 17 december 1997; 
 
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 arti- 
kel 16; 
 
Gelet op het Reglement van Orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media 
vastgesteld op 17 augustus 1998; 
 
Gelet op de bekendmaking door publicatie in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1997 
van de terbeschikkingstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de frequentie 
106.5 MHz voor een nieuw te erkennen lokale radio in toepassing van artikel 3 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de erkenning van lokale 
radio’s, opgeheven door het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende 
de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media; 
 
Gelet op de enige en tijdig gestelde kandidatuur van de VZW FM BRUSSEL, kenbaar 
gemaakt door indiening van de aanvraag op 23 oktober 1997; 
 
Gelet op het gunstig onderzoeksrapport van 5 juni 1999 van de afdeling Media-innovatie 
en Media-vergunningen ; 
 
Overwegende dat de aanvraag om erkenning is ingediend conform de regels welke op die 
datum van toepassing waren; 
 
Overwegende dat is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de gecoördineerde 
mediadecreten van 25 januari 1995 en het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 
1998 houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de 
Media; 



 
BESLUIT 

 
Artikel 1, §1 De particuliere lokale radio met roepnaam “LR. NBO”, eigendom van de 
VZW FM Brussel, Huart Hamiorlaan 47 te 1030 Brussel wordt onder de volgende 
voorwaarden erkend als particuliere radio : 
 
- uitzendgebied door de zender bestreken : 8 km 
- plaats van de antenne: Villain XIV straat 40 te 1030 Elsene 
- zendschema : dagelijks van  0.00 u tot 24.00 u 
- duur van de erkenning : vervalt op 31 december 2001 
 
§ 2. De te gebruiken frequentie wordt vermeld in de zendvergunning, afgeleverd door het 
Vlaams Commissariaat voor de Media. 
 
Art. 2. Dit besluit wordt medegedeeld aan de minister bevoegd voor telecommunicatie 
en aan de betrokken aanvrager. 
 
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 9 juli 1999. 
 
 
Brussel, 9 juli 1999. 
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