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AANTEKENEN (lZ) 

Datum 
Betreft 

Geacht 

VERZONDEN 1� DEC 2020 

Beslissing op uw Wob-verzoek 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Op 7 maart 2020 heeft u per e-mailbericht bij Agentschap Telecom een verzoek 
ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Uw verzoek heeft kort 
gezegd betrekking op de veiling van kavel BOS. Deze veiling is gewonnen door Radio 
Limburg 97FM B.V. 

Met excuses voor de lange behandelduur en dank voor het door u getoonde geduld 
ontvangt u hierbij het besluit op uw verzoek. 

Procesver1oop 

Door u is op 7 maart 2020 per e-mailbericht een verzoek om informatie gedaan op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Bij brief van 18 maart 2020 met kenmerk AT-EZK/7959239 heb ik u een 
ontvangstbevestiging gestuurd. Tevens bent u er in deze brief over geïnformeerd 
dat de beslistermijn niet zou worden gehaald omdat een zorgvuldige behandeling 
van uw verzoek meer tijd vraagt. De beslistermijn is daarom met vier weken 
verdaagd. 

Bij brief van 27 mei 2020 is aan derde-belanghebbenden de mogelijkheid geboden 
om een zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit. 
De termijn voor het geven van een zienswijze bedroeg twee weken. 

Bij brief van 27 mei 2020 met kenmerk AT-EZK/7973497 heb ik u ervan in kennis 
gesteld dat ik derden in de gelegenheid heb gesteld om een zienswijze te geven en 
dat daarom de beslistermijn is opgeschort. 

Er zijn drie inhoudelijke zienswijzen van betrokken derde-belanghebbenden 
binnengekomen. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt (gedeeltelijk) onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob). 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 4S0 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (OSO) S87 74 00 
ww1v.agentschaptelecom.nl 
info@agentschaptelecom.nl 

Contactpersoon 

T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 
AT·EZK/8131787 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
- Relevante Wob·artikelen 

Pagina 1 van 10 



Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om 
informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten 

tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf" 

Voor de relevante Wob artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. 

Uw verzoek 

Uw verzoek betreft de verstrekking v,an informatie over de veiling van kavel BOS. 

Meer specifiek gaat het u om informatie over het uitstel van de veiling, op welke 
manier de toewijzing van de vergunning heeft plaatsgevonden, of er onderzoek 
heeft plaatsgevonden naar verbondenheid tussen de winnaar van de veiling en de 
landelijke zender Q-Music en door wie over een eventuele verbondenheid is 
geadviseerd, of er ook na de veiling nog toetsing naar eventuele verbondenheid 
heeft plaatsgevonden, over de hoogte van het geboden bedrag en de herkomst van 
dit bedrag. 

Inventarisatie documenten 

Alle documenten die betrekking hebben op de veiling van kavel BOS en ook vallen 
onder uw verzoek, zijn geïnventariseerd. Op basis van uw verzoek zijn 80 
documenten aangetroffen. Van deze documenten is een inventarislijst opgesteld. 

Deze inventarislijst treft u hierbij aan als bijlage 2. 

Zienswijzen 
Bij de openbaarmaking van de door u gevraagde documenten zijn vijf derde 
belanghebbende betrokken. 

Twee derde belanghebbenden hebben geen bezwaar tegen (gedeeltelijke) 
openbaarmaking van de hiervoor genioemde documenten. 

Drie derde belanghebbenden hebben een inhoudelijke zienswijze ingediend. De 
zienswijzen van deze derde belanghebbenden zijn meegenomen in de 
belangenafweging. Deze belangenafvl,eging treft u hieronder aan. 

Besluit 

Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen. 

In dit besluit wordt verwezen naar documenten met corresponderende nummers 
op de inventarislijst (bijlage 2). Op die inventarislijst is per document aangegeven 
of de informatie al dan niet geheel of gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt en welke 
uitzonderingsgrond aan gehele of gedeeltelijke openbaarmaking in de weg staat. 

Passages die zowel feiten als persoo1nlijke beleidsopvattingen in de zin van artikel 

11, eerste lid, van de Wob bevatten, die onderling zodanig zijn verweven dat het 
niet mogelijk is om ze te scheiden, zijn geheel weggelakt. 

Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit. 
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Overwegingen 

Buiten reikwijdte Wob-verzoek 
Uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (documenten 1. 7, 
1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.26 e:n 1.27), het afschrift uit het Merkenregister 
(document 8.2) en de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 30 augustus 2017 
(document 14.1) zijn reeds openbaar en vallen daarmee buiten de reikwijdte van 
de Wob. 

Op grond van artikel 7, tweede lid, van de Wob behoeven deze documenten niet te 
worden betrokken in de beslissing op uw Wob-verzoek. 

Om u te faciliteren is op de inventarislijst de vindplaats van deze documenten 
vermeld. 

Openbaar.heid ten aanzien van een ieder 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie 
ingewilligd met inachtneming van het: bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

Het recht op openbaarmaking op gro-nd van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 

in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid 
worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de 
verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het 
algemene belang bij openbaarmakin!J van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van 
de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de 
onderstaande belangenafweging / v inden de onderstaande belangenafwegingen 
dan ook plaats. 

Intern beraad 
Met betrekking tot documenten met nummers 17 t/m 20 en 26 is mij gebleken dat 
een uitzonderingsgrond van de Wob van toepassing is. 

Artikel 11, eerste lid, van de Wob is een absolute weigeringsgrond en bepaalt kort 
gezegd dat bij een verzoek om informatie uit documenten, die zijn opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

Onder persoonlijke beleidsopvatting wordt verstaan een opvatting, voorstel, 
aanbeveling of conclusie van één of meer personen over een bestuurlijke 
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten. 

Ambtenaren dienen de vrijheid te hebben ongehinderd hun bijdrage te leveren aan 
de beleidsvoorbereiding of uitvoering, en daarover te studeren, te brainstormen, 
anderszins te overleggen, nota's te schrijven, overleg te voeren met de 
Landsadvocaat, etc. Zij moeten in alle openhartigheid onderling functioneel kunnen 
communiceren. 
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Voornoemde documenten betreflfen interne e mails met persoonlijke 

beleidsopvattingen ten aanzien van de scheiding tussen landelijke en niet landelijke 

commerciële radio-omroep, met verwijzingen naar het advies van de 

Landsadvocaat aan het Commissarlaëlt voor de Media (documenten 17 t/m 20). 

Document 26 op de Inventarislijst is het advies van het Commissariaat voor de 

Media over eventuele verbondenheid van alle deelnemers aan de velling en bevat 
bedrijfsgegevens van en over de deelnemers aan de veiling, zoals eventuele 

samenwerkingsafspraken van deze deelnemers. De betreffende Informatie is In het 

kader van de velling vertrouwelijk aa1n de overheid verstrekt en wordt daarom niet 

openbaar gemaakt, behalve voor zover het Radio Limburg betreft en het niet de 
vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Hadio Limburg betreft. 

Artikel 11, eerste lid, van de Wob staat aan (gehele} openbaarmaking in de weg 

omdat de e-mails (documenten 17 t/m 20} en document 26 ten behoeve van 

beraadslagingen binnen het Commissariaat voor de Media zijn opgesteld met het 

oogmerk om een andere overheid, te weten Agentschap Telecom, te adviseren. Het 

Interne karakter van het advies komt naar mijn mening niet te vervallen omdat de 

landsadvocaat - als externe - is lnç1eschakeld, aangezien hij geen eigen belang 

heeft (gehad} bij de uitkomst van het advies (vgl. o.m. ABRvS 18 april 2018, 

ECU:NL:RVS:2018:1258). Ook de omstandigheid dat het Commissariaat voor de 

Media een wettelijke taak heeft om Agentschap Telecom In deze kwestie te 

adviseren, maakt niet dat het lnte1rne karakter aan de adviezen Is komen te 

ontvallen (vgl. o.m. ABRvS 27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3975}. 

Hoewel feitelijke gegevens geen per.soonlijke beleidsopvattingen zijn en derhalve 

niet krachtens artikel 11, eerste lid, van de Wob kunnen worden geweigerd, ben ik 

van oordeel dat de feitelijke gegevens in documenten 17 t/m 20 zodanig met die 

opvattingen zijn verweven dat het niet mogelijk Is deze te scheiden. 

Ik heb daarom besloten ook de feitelijke gegevens met een beroep op artikel 11, 

eerste lid, van de Wob te welgeretn en documenten 17 t/m 20 integraal niet 

openbaar te maken. Document 26 wordt deels openbaar gemaakt. 

Daarnaast kunnen de namen van de aanvragers die niet hebben gewonnen, die in 
genoemde e-mails staan, ook als bedrijfsgegevens worden gekwalificeerd die 
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 
aanhef en onder c, van de Wob. Hetzelfde geldt voor document 26. Zie voor deze 
weigeringsgrond hieronder. 

Ten aanzien van documenten met 1nummers 17 t/m 20 en 26 geldt daarnaast 

subsidiair dat een aantal gegevens In deze documenten kan leiden tot onevenredige 

benadeling van de personen en/of organisatle(s} waar deze Informatie betrekking 

op heeft, als bedoeld In artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Zie 

ook voor deze weigeringsgrond hiero.nder. 

Bedrijfs en fabricagegegevens 

Wat betreft de documenten met nummers 1.19, 1.20, 1.22, 1.29, 1.30, 1.31, 3, 

8.1, 17 t/m 20, 26, 31 en 32.1 stel Ik mij op het standpunt dat deze documenten 

bedrijfs en fabricagegegevens bevatten. 
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In genoemde documenten staan bedriöfsgegevens die vertrouwelijk aan de overheid 
zijn meegedeeld in het kader van de veiling c.q. vergunningaanvraag. Het gaat om 
afspraken op het financiële vlak en andere financiële informatie. 

Het is vaste rechtspraak dat fimmdële gegevens in beginsel onder deze 
weigeringsgrond vallen (zie ABRvS 29 april 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD0771, 
ABRvS 11 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9270 en CBB 21 maart 2007, 
ECLI:NL:CBB:2007:BA1095 bijvoorbeeld). Daarom heb ik deze gegevens 
verwijderd uit de documenten. 

Document 1 is de vergunningaanvra;ig van Radio Limburg 97FM B.V. Hierin staan 
licentie-, productie- en salesovereenl<omsten. De afspraken over de vergoedingen 

in deze overeenkomsten zijn vertrouwelijke bedrijfsgegevens en zijn daarom 
verwijderd. 

Verder bevatten genoemde documenten een overzicht met bankafschrijvingen en 
enkele rekeningafschriften. Ook die gegevens zijn vertrouwelijke bedrijfsgegevens. 

Openbaarmaking van genoemde documenten heb ik dan ook geheel of gedeeltelijk 
geweigerd op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. 

Eerbiediging van de persoonliike levenssfeer 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

In nagenoeg alle documenten staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat ten 
aanzien van deze gegevens het be.lang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen clan het belang van openbaarheid. Daarom heb 
ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten (zie de inventarislijst). 

Voor zover het de namen van ambternuen betreft is hierbij het volgende van belang. 
Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, 
slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging 
van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaar 
maken van namen van de ambtenamn. Namen zijn immers persoonsgegevens en 
het belang van eerbieding van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het 
openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om 
het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in 

contact treedt, maar om openbaarmë3king van de naam in de zin van de Wob (zie 
bijvoorbeeld ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NLRVS:2018:321). 

Onevenredige benadeling van personen en/of organisatie(s) 

Over de documenten met nummers 10 t/m 13, 17 t/m 20, 22 t/m 24 en 26 stel ik 
mij (subsidiair) op het standpunt dat openbaarmaking van een aantal gegevens in 
deze documenten zou kunnen leiden tot onevenredige benadeling van de personen 
en/of organisatie(s) waar deze informatie betrekking op heeft. 

Deze benadeling bestaat uit concurrentiegevoelige informatie, zoals de namen van 
alle gegadigden voor de velling in relatie tot mogelijk openstaande vorderingen en 
mogelijk lopende onderzoeken (documenten 10 t/m 13). 
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Documenten 17 t/m 20, 22 t/m 24 en document 26 bevatten ook 
concurrentiegevoelige infonnatie, zoals eventuele samenwerkingsafspraken van de 
deelnemers en de mogelijke duiding daarvan, correspondentie over onder meer een 
mogelijke biedstrategie in de velling. 

Schaarse frequentieruimte voor commerciële omroepen worden volgens het huidige 
beleid verdeeld via een veiling. Binnenkort starten waarschijnlijk meerdere 
verdelingen. Het feit dat een partij1 wil deelnemen aan een veiling betreft de 
bedrijfsstrategie en kan concurrentiei�evoelige informatie betreffen. 

Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of anderszins 
concurrentiegevoelige infonnatie vertrouwelijk blijft. De belangen van deze 
personen en/of organisatie(s) waarop de informatie betrekking heeft, dient 
zwaarder te wegen dan het belang van openbaarheid. Openbaannaking wordt dan 
ook op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob geweigerd. 

Voor documenten 17 t/m 20 geldt dat na weglating van de infonnatie die op grond 
van intern beraad en van deze weigeringsgrond wordt geweigerd, geen informatie 
overblijft die ziet op een bestuurlijke aangelegenheid en daarom worden zij 
Integraal geweigerd. 

Overige documenten 

Voor het overige is mij niet gebleken dat een uitzonderingsgrond van de Wob van 
toepassing is. Documenten met nummers 1.8, 1.11, 1.15, 1.24, 1.25, 7.1, 8.3, 
29.1, 34 worden dan ook hierbij geheel openbaar gemaakt. 

Op de inventarislijst is, zoals gezc�gd, bij elk document aangegeven of een 
uitzonderingsgrond van toepassing is en zo ja, welke uitzonderingsgrond. 

Reactie op zienswijzen derde-belanghebbenden 

.Documenten 1.19, 1.20, 1.22, 1.29. 1.30, 1.31, 3, 8.1 en 31 
Bij genoemde documenten is namens de betrokken belanghebbende aangegeven 
dat het document zelf of de bijlage bij dat document bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens bevat en heeft hierbij een beroep gedaan op artikel 10, eerste lid, aanhef 

en onder c, van de Wob. 

Deze documenten bevatten twee licentie-, twee productie en twee sales

overeenkomsten. Ook bevindt zich hieronder een overzicht van af- en 
bijschrijvingen van Agentschap Telecom (document 3) en een bankafschrift 
(document 8.1). 

Uit deze informatie kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking 
tot de financiële bedrijfsvoering van de bedrijven die op de documenten voorkomen. 
Hetzelfde geldt voor een e-mail bericht d.d. 17 februari 2020 (document 31). 

De hierboven genoemde infonnatie is in het kader van de georganiseerde veiling 
van kavel BOS vertrouwelijk aan mij medegedeeld. 

Ik volg de zienswijze van de betrokken belanghebbende dat sprake is van 
bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Gelet hierop 
is op genoemde documenten een uitzonderingsgrond van de Wob van toepassing. 
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Documenten 17 t/m 20 

Ten aanzien van deze documenten is namens een derde-belanghebbende in een 
zienswijze aangegeven dat de verstrekking van bepaalde Informatie achterwege 
dient te blijven omdat sprake is van intern beraad. Het gaat daarbij met name om 
directe of indirecte verwijzingen naë1r het advies van de Landsadvocaat aan het 
Commissariaat voor de Media en enkele persoonlijke beleidsopvattingen van 
medewerkers van het bestuursorgaan. Deze zienswijze wordt door mij gevolgd. 

Documenten 22 t/m 24 

Ten aanzien van deze documenten is door een derde-belanghebbende In een 
zienswijze aangegeven dat sprake is van bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de 

overheid zijn meegedeeld. Het gaat om informatie die iets zegt over de 
biedstrategie van een partij. 

Ten aanzien van die informatie ben ik van mening dat deze Informatie niet verstrekt 
moet worden omdat sprake is van bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld. 

Indien dergelijke informatie openbaar wordt gemaakt, schaadt dat de 
bedrijfsvoering van veilingdeelnemers. Concurrentiegevoelige informatie wordt dan 
algemeen bekend en kan bijvoorbeeld de onderhandelingspositie van 
veilingdeelnemers bij overdracht van vergunningen of een veiling verzwakken. 

Voorts zou het openbaar maken van voornoemde informatie tot onevenredige 
benadeling ex artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob leiden voor de 
veilingdeelnemers. Het belang van openbaarmaking weegt mijns inziens in dit geval 
niet zwaarder dan het belang van de betreffende veilingdeelnemers om deze 
concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk te houden. 

Documenten 36 t/m 38 
Ten aanzien van deze documenten is namens een derde-belanghebbende in een 
zienswijze aangegeven dat deze buit•:!n de reikwijdte van het Wob-verzoek zouden 
vallen aangezien zij onder meer betmkking hebben op SFM en Radio. Dit is op zich 
een juiste constatering. Echter de inhoud van de e-mails van de betrokken 
belanghebbende betreft de veiling van kavel BOS. Vandaar dat aan de zienswijze 
gedeeltelijk wordt voorbijgegaan. De e-mails worden openbaar gemaakt, met 
uitzondering van de persoonsgegevens. 

Wijze van openbaarmaking 

Aangezien derde-belanghebbenden mogelijk bezwaar zullen hebben tegen de 
openbaarmaking van de door u gevraagde informatie, vindt de feitelijke 
openbaarmaking van de document1?n niet eerder plaats, dan twee weken na 
dagtekening van deze beschikking (overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van de 

Wob). 

Op deze wijze wordt aan deze derd1?-belanghebbenden de mogelijkheid geboden 

om op de hieronder vermelde wijze een bezwaarschrift in te dienen en daarnaast 
de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, het 
onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen. 

Indien binnen twee weken na dagtE!kening van dit besluit een bezwaarschrift is 
ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de uitspraak 

van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 
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Met inachtneming van het bovenstaande zullen bij de feitelijke verstrekking van de 
informatie afschriften aan u worden gezonden van de documenten waarvan is 
besloten dat zij gedeeltelijk openbaar worden gemaakt. 

Plaatsing op internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op 
www.rijksoverheid.nl worden geplaatst. 

Afschrift aan derde-belanghebbenden 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de derde-belanghebbenden. 

Mocht u een toelichting willen op dit besluit, neemt u dan gerust contact op. De 
gegevens staan bovenaan deze brief. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris v - Economische Zaken en Klimaat, 
namens d .ze 

Bezwaren 

Als u bezwaren heeft, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze 
beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
bevat tenminste: 

1. uw naam en adres;

2. de datum van uw bezwaarschrift;
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
4. de gronden van uw bezwaar;
5. uw handtekening.

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt: van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 
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Bijlage 1: relevante Wob-arti�li':n: 

Artikel 7 
1. Het bestuursorgaan verstrekt de Informatie met betrekking tot de 

documenten die de verlangde informatie bevatten door:
a. kopie ervan te geven of de letterlijke Inhoud ervan in andere vorm te

verstrekken,

b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. Inlichtingen daaruit te verschaffen.

2. Het bestuursorgaan verstrekt d,e informatie In de door de verzoeker verzochte
vorm, tenzij:
a. het verstrekken van de informatie In die vorm redelijkerwijs niet

gevergd kan worden;
b. de informatie reeds In Ieen andere, voor de verzoeker gemakkelijk

toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.
3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu Informatie als bedoeld in artikel

19.la, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het

bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens
informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van
eerstbedoelde informatie.

Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor

zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen

of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van

de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de
verstrekking kennelijk geen Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met

Internationale organisatit?s;
b. de economische of fiminciële belangen van de Staat, de andere

publiekrechtelijke lichamen of de In artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te

kunnen nemen van de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij
de aangelegenheid betrc,kken natuurlijke personen of rechtspersonen
dan wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het
milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies In het milieu.
Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken
van milieu Informatie uitsluitl?nd achterwege voorzover het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
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5. Het tweede lid, aanhef en onde:r b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-Informatie voor zover deize handelingen betreft met een vertrouwelijk
karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, Is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belëlng daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:
a. de bescherming van het milieu waarop deze Informatie betrekking

heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing Is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tw,eede en zevende lid op milieu-Informatie in
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu.

Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit
of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de Informatie
in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen va1n een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het
voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat
aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun
werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het
belang van openbaarm.iklng. Informatie over persoonlijke
beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare
vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing
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,Bijlage Il Inventarisatielijst documenten 

Nr. Document 

1 Aanvraag voor verdeling van kavels 
BOS, 828, 829 en 834 Radio 
Limburg 97FM B.V. met 
onderstaande biilaaen: 

1.1 Ontvangstbevestiging van aanvraag 

1.2 Aanbiedingsbrief d.d. 30 september 
2019 

1.3 Verklaring notaris 

1.4 Kopie paspoort 

1.5 Gegevens bestuurder 

1.6 Algemene gegevens Radio Limburg 
97FM B.V. 

1.7 Uittreksel uit het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel 
Radio Limburg 97FM B.V. 

1.8 Bestuurlijk rechtsoordeel 
Commissariaat voor de Media 

1.9 , Uittreksel uit het Handelsregister 
1 van de Kamer van Koophandel

Bartelet Holding 

Beoordeling 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Integraal 
weigeren 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Reeds openbaar 

Openbaar 

Reeds openbaar 

Wob-uitzondering 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

https: //www. kvk. nt 

https://www.kvk.nl 

,, 

1
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1.10 Uittreksel uit het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel 
Radio Limburg Holding 

1.11 Uitspraak Rechtbank Midden 
Nederland van 29 september 2016, 
zaaknummer UTR 16/1743 

1.12 Oprichtingsakte Bartlet Holding 
Maastricht B.V. 

1.13 Statutenwijziging Radio Limburg 
97FM B.V. 

1.14 Statuten Radio Limburg 97FM B.V. 

1.15 Besluit Commissariaat voor de 
media {toestemming als bedoeld in 
artikel 3.1, eerste lid, van de 
Mediawet 2008). 

1.16 Gegevens bestuurder Bartelet 

Holding Maastricht B.V. 

1.17 Statutaire en financiële positie 
aanvrager 

1.18 Beschrijving eigendoms en 
zeggenschapsverhoudingen 

1.19 Licentieovereenkomst Radio Q Music 

Limburg 

1.20 Productieovereenkomst Radio Q 
Music Limburg 

Reeds openbaar 

Openbaar 

Reeds openbaar 

Reeds openbaar 

Reeds openbaar 

Openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

https ://www. kvk. n 1 

https://www.kvk.nl 

https ://www. kvk.nl 

https :Llwww. kvk, □1 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 

artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 
artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e 



1.21 Jaarplan Programma Q-Music 

Limburg 2014-2015 

1.22 Salesovereenkomst Radio Q-Music 

Limburg 

1.23 Brief aan Radio Limburg 97FM B.V.

d.d. 24 mei 2017 (Vergunningen

voor analoge en digitale radio-

omroeo)

1.24 Vergunning voor commerciële

digitale radio-omroep (allotment 7A)

met bijlagen en toelichting

1.25 Vergunning voor analoge niet-

landelijke commerciële radio-

omroep (kavel B25) met bijlagen 

1.26 Akte van statutenwijziging Q-Music 

Nederland B.V.

1.27 Statuten Q-Music Nederland B.V.

1.28 Commercieel plan Q-Music Limburg 

1.29 Licentieovereenkomst Radio Q-Music 

Limburg 

1.30 Productieovereenkomst Radio Q-

Music Limburg 

1.31 Salesovereenkomst Radio Q-Music 

Limburg 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Openbaar 

Openbaar 

Reeds openbaar 

Reeds openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 

artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder e 

https://www.kvk.nl 

htt.Ps.:llwww k:itk al 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 

artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 

artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 
artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e 



2. Brief aan Radio Limburg 97FM B.V. Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

d.d. 1 oktober 2019,
ontvangstbevestiging

3. E mail d.d. 1 oktober 2019, 11 :48 Deels openbaar Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 

uur, inzake waarborgsom artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e 

4. E-mail d.d. 2 oktober 2019, 09:51 Deels openbaar Art ikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

uur, tiende aanvraag in twee delen

5. Email d.d. 2 oktober 2019, 09:51 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

1 uur, tiende aanvraag, deel 1 & 2

5.1 E mail d.d. 2 oktober 2019, 09:53 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

uur, tiende aanvraag, deel 3 & 4

6. E mail d.d. 2 oktober 2019, 15:02 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

uur van Radio Limburg met vragen

6.1 E-mail d.d. 3 oktober 2019, 15:05 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

uur van Projectteam met react ie op
vragen

7. Brief aan Radio Limburg 97FM B.V. Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

d.d. 15 oktober 2019, mededeling
herstelverzuim aanvraag met
biilaae:

7.1 Vragenlijst verbondenheidstoets Openbaar 

8. Brief van Radio Limburg 97FM B.V. Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

d.d. 22 oktober 2019, antwoord
herstelverzuim aanvraag met
bijlagen

8.1 Rekeningafschrift Deels openbaar Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 



8.2 Afschrift merkenregister Reeds openbaar �LL�ww.bCiQ iDtlnJLo□dernemersLmerkea 

8.3 Folder Q-Music Openbaar 

8.4 Ingevulde vragenlijst Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

verbondenheidstoets 

9. Brief aan Radio Limburg 97FM B.V. Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

d.d. 24 oktober 2019,
ontvangstbevestiging aanvullende
aeaevens

10. E-mail 29 oktober 2019, 16:13 uur, Deels openbaar Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, tweede 

over openstaande vorderingen bij lid, aanhef en onder g 

rechtspersonen

11. E-mail d.d. 29  oktober 2019, 16:15 Deels openbaar Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, tweede 

uur, over toezichtprocedures bij lid, aanhef en onder g 

rechtspersonen

12. E-mail d.d. 30 oktober 2019 0 9:04 Deels openbaar Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, tweede 

uur, over toezichtprocedures bij lid, aanhef en onder g 

rechtspersonen

13. E-mail d.d. 1 november 2019, 14:47 Deels openbaar Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, tweede 

uur, over openstaande vorderingen lid, aanhef en onder g 

bij rechtspersonen

14. E-mail(streng) 13 november 2019, Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

19:20 uur inzake mogelijke
verbondenheid Radio Limburg 97FM
B.V. met O-Music met biilace:

14.1 Uitspraak Rechtbank Den Haag van Reeds openbaar https://www.rechtspraak.nl 

30 augu stus 2017, 

ECLI:NL:RBDHA:2017 :9817 

15. E-mail d.d. 14 november 2019, Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

10:28 uur van



16. Brief aan Radio Limburg 97FM B.V. Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

d.d. 19 november 2019, over
verlengde duur aanvraagprocedure

17. E-mail 9 december 2019, 16:25 uur, Integraal Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, tweede 

inzake scheiding tussen landelijke weigeren lid, aanhef en onder g 

en niet-landelijke commerciële
radio omroeo (1)

18. E mail 13 december 2019, 14:08 Integraal Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, tweede lid, 

uur, inzake scheiding tussen weigeren aanhef en onder g 

landelijke en niet-landelijke
commerciële radio omroeo (2)

19. E mail 16 december 2019, 17: 10 Integraal Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, tweede lid, 

uur, inzake scheiding tussen weigeren aanhef en onder g 

landelijke en niet landelijke
commerciële radio omroeo (3)

20. E-mail 16 december 2019, 17:23 Integraal Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, tweede lid, 

uur, inzake scheiding tussen weigeren aanhef en onder g 

landelijke en niet landelijke
commerciële radio omroeo < 4)

21. E mail d.d. 18 december 2019, Deels openbaar Artikel 10 , tweede lid, aanhef en onder e 
10:57 uur naar aanleiding van
vertraging aanvraagprocedure

22. E-mail d.d. 18 december 2019, Deels openbaar Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 
13:00 uur reactie op vertraging
aanvraagprocedure

artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g 

23. E mail d.d. 20 december 2019, Deels openbaar Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 

1
13:58 uur, met aanvullende artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 
toelichting vertraging
aanvraaaorocedure

24. E-mail 20 december 2019, 15:05 Deels openbaar Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 
uur, met reactie op aanvullende
toelichting vertraging

artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g 

aanvraagorocedure
25. E mail 16  januari 2020, 15:32 uur, Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

inzake advies verbondenheid
aanvragers met bijlage



26. Brief van Commissariaat voor de Deels openbaar Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, eerste 

Media d.d. 16 januari 2020 over lid, aanhef en onder c juncto artikel 10, tweede 

verbondenheid aanvragers lid, aanhef en onder e en g 

27. E-mail d.d. 20 januari 2020, 14: 10 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

uur, met adreswijziging Radio

Limburg 97FM B.V.

28. Brief d.d. 5 februari 2020, Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

mededeling winnaars van kavels

29. E-mail d.d. 11 februari 2020, 16:30 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

uur, inzake vertoop veiling, motie

Tweede Kamer met bijlagen

29.1 Motie van het lid Van den Berg, Openbaar 

Tweede Kamer 24.095, nr. 500

29.2 Notitie Opbrengst frequentieveiling Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

gaat 12 keer over de kop

30. E-mail d.d. 14 februari 2020, 09:58 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

uur met reactie op e-mail vertoop

veiling kavel en motie Tweede

Kamer

31. E-mail d.d. 17 februari 2020, 06:45 Deels openbaar Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c juncto 

uur, met printscreen van ontvangst artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

betaling bod kavel

32. E-mail d.d. 27 februari 2020, 09:05 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

uur, over nadere toelichting 

verbondenheidstoets met bijlage: 

32.1 Brief van Commissariaat voor de Deels openbaar Artikel 11, eerste lid juncto artikel 10, eerste 

Media d.d. 27 februari 2020 lid, aanhef en onder c juncto artikel 10, tweede 

lid, aanhef en onder e 

33. Brief aan Radio Limburg 97FM B.V. Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 

d.d. 27 februari 2020 over

vergunningen voor analoge niet-

landelijke commerciële radio-

omroeo met biilaoen:



34. Vergunning voor commerciële Openbaar 
digitale radio-omroep (allotment 8A)
met bijlagen en toelichting

35. E-mail(streng) d.d. 3 maart 2020, Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 
11:38 uur inzake - en haar
reactie omtrent de
verbondenheidstoets van Radio
Limburo 97FM B.V.

36. E-mail d.d. 20 februari 2020, 17:41 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 
uur van-: omtrent betaling
winnende bod en verbondenheid
Radio LimbUl'Q 97FM B.V.

37, E-mail d.d. 23 februari 2020, 19:35 Deels openbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 
uur van - reactie omtrent
overtredingen Radio Limburg 97FM
B.V.

38. E-mail d.d. 24 februari 2020, 14:23 Deels apenbaar Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 
uur Inzak�.: correctie
bijlage.



Agentschap Telecom 

Minisrerie va11 Economische Zaken 

en Klimaac 

Ontvangst-/ Afgiftebewijs 

In ontvangst genomen 
door: 

Datum ontvangst: 

Tijdstip ontvangst: 

Betreft: 

Afgegeven door: 

Naam afzender 
(rechtspersoon): 

Opmerkingen: 

Handtekening: 

/ 1 1 ( 
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Agentschap Telecom 
Ter attentie van: Projectteam uitgifte FM-vergunningen 
Emmasingel 1
9726 Ml Groningen 

Radio Limburg 971:m BV 
Llngenskamp 1.0
12sizv LAREN 

Betreft: t'\anvrnag uitgifte BVI kavels ll05, B28, 829 en 834 (WJZ/19094095) 

Lal'en, maandag 30 september 2019 

!leste mensen,

Bijgaand ontvangt u de aanvnmr, van Haclio Limburg 97FM in l>ovc11{(er1oemd dossier. 
Wij hebben interesse in het r-M liavcl HOS en het daaraan verbonclan [MIH 1,avel. 

l-lel nant't'!levcrcle dossier is reeds r,cvcriiiccrd clo

oaarmmst treft u ter wmpletcrin3 11c111 clit clossier een sep.irate bijlage ilan, dit betreft cle 
statuten V<ln een 1E:eoo11oofd) VC:?1·bo11den t><lli:ij. 

Mocht tl vrafien en/of opmer�lngen ht!lltJën da11 vernemen wij dl·� uit::.?r.m.-d eraag van u. 

t " 1 1 : 97 F.M BV 

1' 

Il . ,r 1- '/ ,C 
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Lexer�ce 
ad,;ocate·, notarisser 

VERKLARING 

De ondergetekende: 

notaris gevestigd te Amsteirdam, 

verl<laart, zonder voorbehoud, dat: 

(i) de informatie die in aangehechte aanvraag is verstrekt onder B.1, onderdelen a, b, c, cJ, e, i,

onderdelen i en ii, B.3.1, B.3.2, B.3.3 en B.3.6 door hem i·s geverifieerd en juist en volledig is

bevonden;

(ii) dat de informatie die in aangehechte aanvraag is verstr,ekt onder 0.1, onderdelen h en 1,

onderdeel iii, B.3.4, B.3.5, B.3.7 en B.4 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn

oordeel juist en volledig is; en

(iii) de persoon genoemd bij B.2 door hem is geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ten behoeve van tie 111inister,

ten bewijze waarvan een kopie van het identiteitsbewiJs aan de hand waarvan verificatie van de

identiteit heeft plaatsgevonden hierbij wordt gevoegd, en dat die persoon in zijn bijzijn zijn

handtekening heeft geplaatst bij B. 2.

Oµ deze verkladng mag alleen worden afgegaan onder de voorwaarde dat de interpretatie en 

eventuele aansprakelijkheid wordt beheerst door Nederlands reicht en alle gesct1ilfen daaromtrent 

uitsluitend worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. Op deze verklaring zijn verder de 

algemene voorwaarden van Lexence N.V. (advocaten & notarissen) 1 van toepassing, waarin een 

beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. 

Getekend te Amsterdam op 27 September 2019 

1 De algemene voorwaarden ZIJi opgesteld 1n de Nederlandse en Engelse taal en zijn gedeponeerd bij net handels�eglster van de 1camcr 
van koophandel onder nummer 34191068. De te'o<st van de Neder1andse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De a lgemene 
voorwélilrdco zijn te 11indcn op l'l�l:>1.c:D<;.Q..<;SU!l 

4'1226/1262897.1 1/l 
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A.1. Bestuurder

Naam undergeLekencl

Plaats: Laren 

Datum: 26 september 2019 

A1 - Besiuurder 



B.1. Algemeen

a) Statutaire naam aanvrager: Radio Limburg 97fM
b) Rechtsvorm: BV
c) Vestigingsplaats: Laren
d) Nummer van inschrijvin.
e) E-mailadres
f)

fl1 - 1\lg(::nieer 
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,.a 
81 g3 - Bestuurlijk rechtsoordeel 

Bestuurlijk rechtsoordeel 

l<enmerk: 624199/626401 

Betreft: Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel 6.24 van de Mediawet 2008, jn 
samenhang gelezen met artikel 22 van het Mediabesluit 2008 op de voorgenomen 
samenwerking tussen Q-Music Nederland B.V. (hierna: Q-Music Nederland) en 
Bartelet Holding Maastricht B.V. (hierna: Bartelet) 

A. Verloop van de procedure

1. Bij e-mail van 19 ma:art 20·14 heeft Bartelet het Commissariaat verzocht een
oordeel uil te sprekein over een voorgenomen samenwerking tussen Q-Music
Nederland en BartelBt.

B .Feiten 

2. Barlelet is een financiële holding waarvan M. Bartelet enig aandeelhouder en
bestuurder is.

3. /\an Q-Music Nederland is door hel Commissariaat toestemming verleend om als 
commerciële media-Instelling radio-omroep te verzorgen via het programmakanaal
"Q-Music".

4. Aan Q-Music Nederland is door het Agentschap Telecom (hierna: AT) FM
vergunning verleend voor landelijke commerciële radio-omroep behorende bij 
kavel A03.

5. Aan Radio Limburg is door het Commissariaat toestemming verleend om als 
commerciële media-linstelling radio-omroep te verzorgen via het programmakanaal
''RadfoNL Limburg".

6. Aan Radio Limburg B7FM B.V. (hierna: Radio Limburg) is door het AT FM
vergunning verleend voor de niet-landelijke commerciële radio-omroep behorende
bij kavel 825.

C. Voorgenomen samenwerl<ing

7. Bartelet en Q-Music Nederland zijn voornemens een samenwerkingsverband aan
te gaan. Bartelet heeift daartoe Radio Limburg Holding B,V (hierna: de Holding)
opgericht. Deze Holding zal alle aandelen van Radio Limburg verwerven. Bartelet
en Q-Music Nederland op hun beurt zullen de aandelen van de Holding verwerven.
Bartelet wordt bestuurder van zowel Radio Limburg als de Holding,

8. Voor de productie va1n het media-aanbod zal Radio Limburg een overeenkomst
met Q-Music Nederland sluiten (hierna: de productieovereenkomst). Op grond van
de productieovereenkomst zal Q-Music Nederland in opdracht van Radio Limburg
het media-aanbod voor de commerciële radio-omroep van Radio Limburg
verzorgen in de vorm van een radioprogramma 'Q-Music Limburg'. Het media
aanbod zal blijkens de productieovereenkomst continue zijn. Daarnaast omvat het
media-aanbod volgens de productieovereenkomst tevens de door Radio Limburg
te leveren reclameboodschappen.

Kenmerk: (zaaknummer/documenlnL1mmer} 



\ 

9. Voor de verkoop van advertentieruimte ten behoeve van de reclameboodschappen
zal Radio Limburg een overeenkomst met Q-Music Nederland sluiten {hierna: de
salesovereenkornst)1. Op grond van de salesovereenkomst zal Q-Music Nedefland
de verkoop van adv1:irtentieruimte voor Radio Limburg ten behoeve van hel
programma 'Q-Music Limburg' ver�orgen,

10. Voor het gebruik van de naam 'Q-Music Limburg' zal Radio Limburg een 
overeenl<omst met cle N.V. Vlaamse Media Maatschappij, houdster van het merk 
'Q-Music', sluiten (hiierna: de licentieovereenkomst).

11. Het geheel aan hiervoor vermelde reeds gemaakte en voorgenomen afspraken zal
in het hiernavo!gendle worden bellteld als 'de voorgenomen samenwerking'.

12. Bartelel heeft hel Commissariaat verzocht te beoordelen of de voorgenomen
samenwerking in overeenstemming is met artikel 6:24 van da Mediawet 2008, in
samenhang gelezer1 met artikel 22 van het Mediabesluit 2008.

D. Relevante bepallingen

13. In de bijlage bij dew beslissing worden de relevante wetsartikelen vermeld.

E. Overwegingen Commissariaat

·1-i. Aan Q-Music Neclerldnd is een landelijke FM-kavel toegewezen en aan Fa<.l10
Limburg een niet-lan(lcliJl(e. De Mediawet 2008 en de daarop gebaseerde regels 
l1ennen ycer, uitzonder•i11g voor he! combineren van landelijl<e FM-!<avels rnet niet
landel1jKe FM-l(avelt;. r�en combinatie van landelijke e;1 111et landelijke FM-l<avals 
l1an dus op grond vc:111 dr.: hoofdregel van artfkel 6.24, eerste lid, van de Mediawet 
2008 niet door één lnstelliny worden beheerd 

15. Op basis van hel tweede lid van ariikel 6.24 van de MediawBl 2008 (voorlleen:
artikel 82f van tie Me,diawet) is in arlll<el 22 van het lv1ediabesluil 2008 {voorheen:
artikel 53c van het Mediabesluit) bepaald in well<e gevallen twee of meer met
elkaar verbonden ins.tellingen als één instelling worden aangemerl�t. De2e
bepaling bepaalt dat er sprake 1s van verbondenheid indien:
• a. een inslelling die c/ of indirect zoclanige zeggenschap of feitelijke
invloed heef/ in één of meer ïnstellïngen dal dele in /Jelangrijke mate het
beleid van die instefhing of instellingen kan bepalen of aanmerkelijl<e
invloed heeft op de inhoud van dat beleid; of
b. een natuurlijk persoon of groep van natuurlijl<e personen direct of
Indirect een zodanig1'J zeggenschap of feitelijke invloed heeft in twee of
rnaer instellingen dai deze in belangrijl<e mate het beleid van die
instellingen kan bepé1/en of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van
dat beleid.''

16. Volgens de memorii� van toeltchting bij artikel 6.24 van de Mediawet 2008, is de 
regeling van artikel 8,2f van de Mediawet (oud) ongewijzigd gehandhaafd
{l<amerstukken 11, 2007108, 31 356, nr. 3). Dat betekent dat het toetsingskader
dal gold bij artikel 82f van de Mediawet (oud) en hel daarop gebaseerde artikel
53c van het Mediabe?sluit (oud) bij de onderhavige toets naar verbondenheid nog
steeds van toepassing is.

17. De Nota van Toelichting bij artikel 53c van het Mediabesluit (oud) geeft een
nadere omschrijving van verbondenheid
''Instellingen kunnen in de praktijk op zeer verschillende manieren met 
elkaar verbonden zijn. Het l<an gaan om verbondenheid op grond van 
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fnanciële banden, org•anisatorischelformele banden (benoemingsrechten, 
stemrechten), directe dan wel indirecte banden (dochter- en 
zusterondernemingen.), samenwerf<ing In een groep of Informele 
samenwer!(ingsverbanden en onderling afgestemde feite/ijl<e gedragingen, 
riet is daarom niet goE�d moge/ij/< een limitatieve opsomming te geven. 
Uitgegaan wordt van oen criterium, waarbij de mate van Invloed op hef 
beleid van een instelling bepalend is. Van één instelling zal onder meer 
sprake lwnnen zijn bij rechtspersonen en vennootschappen die in een 
groep zijn verbonden, bij een instelling die bestuurder is in een andere 
Instelling en bij natuw/ijke of rechtspersonen die op andere wijze direct dan 
wel indirect zeggenschap hebben over of invloed lwnnen ui/oefenen op 
één of meer instellingen, waarbij gedacht kan worden aan onder meer 
gevallen waarin door mi

c

lc;/el van he/ bezit en de uitoefening van stemrechten en 
benoemingsrechten, al dan niet via overeenkomsten met andere stemgerechtigden, 
zeggenschap kan worden uitgeoefend''. 

18. De voorgenomen samenwerking brengt een verband tussen Q-Music Nederland
en Radio Limburg tol stand. Het Commissariaat zich voor de vraag gesteld of 
Q-Music Nederland ein Radio Limburg door dat verband zodanig met elkaar 
verbonden zijn dat zij voor de toepassing van artikel 6.24, eerste lid, van de
Mediawet 2008 als één instellir1g moeten worden aangemerkt. Als beide media
instellingen op grond van de voorgenomen samenwerking als één instelling
moeten worden aangernerkt, dan zou dat er irnrners toe kunnen leiden dat het
Commissariaat zich çiehouden voelt jegens beide instellingen op grond van de
Mediawet 2008 (verstrekkende) sanctiemaatregelen op te leggen, ingeval de
voorgenomen sameniwerking desondanks wordt gerealiseerd. Q-Musîc Nederland
kriJgt door niet toegestane verbondenheid immers het beheer over een niet
landelijke kavel (naast het bestaande beheer over een landelijke kavel); Radio
Limburg over een landelijke kavel (naast hel bestaande beheer over een niet•
landelijke). Zoals ooit volgt uit hetgeen is overwogen onder randnummer 14, zijn
deze combinaties nle,t toegestaan.

19. Het Commissariaat s!elt allereerst vast dat de voorgenomen samenwerking
voorziet in afspraken tussen Q-Music Nederland en Radio Limburg op 
productioneel vlak (in de vorm van de productieovereenkomst), met daaraan 
gekoppelde afspraken op het gebied van verkoop van advertentieruimte (In de
vorm van de salesov ereenkomst), en een licentieovereenkomst voor het gebruik
van de naam 'O-Music'. Hel media-aanbod zal blijkens productieovereenkomst in
overeenstemming mi:lt een door Radio Limburg vast te stellen jaarplan worden
geproduceerd. Voort:s blijkt uit de productieovereenkomst dat het media-aanbod in
het bijzonder gericht zal zijn op het gebied in Limburg dat kavel B25 bestrijkt,
waarbij die regiogerichtheid nader is gespecificeerd. Ook blijkt uit de 
productieovereenkomst dat Radio Limburg voor de inhoud van hel media-aanbod
verantwoordelijk is als bedoeld in artikel 3,5, eerste lld, van de Mediawet 2008.

20. Radio Limburg zal dmhalve voor zijn gehele regiogerichte invulling van tTet
programmakanaat gEibruik maken van een door Q-Music Nederland geproduceerd
programmakanaal. Zoals het Commissariaat eerder heeft geoordeeld (zie
bijvoorbeeld het besluit van het Commissariaat op hel handhavingsverzoek van

Radio Corp B.V. van 11 december 2012, kenmerk 27981/2012015093) brengt het
enkele feit dat een c()mmerciële media-instelling voor (de gehele) invulling van zijn
programmakanaal gEibrulk maakt van een door een derde geproduceerd
programmakanaal, niet onmiddellijk mee dat sprake is van verbondenheid van de
betrokken media-insl:ellingen, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 6.24 van
de Mediawet 2008 in samenhang gelezen met artikel 22 van het Mediabesluit
2008, Het feit dat twee instellingen dezelfde programmakanalen uitzenden, kan
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niettemin een aanwijzing zijn dat er sprake is van samenwerking en afgestemd 
gedrag. Het enkele �eil dat een programmakanaal wordt geproduceerd voor een 
derde, leidt echter niet onmiddellijk tot de conclusie dat sprake is van een niet 
toegestane verbondEmheid lussen de instelling en die derde, zoals bedoeld in de 
Mediawet. 

21. riet Commissariaat neemt bij zijn toets naar verbondenl1eid tussen commerciële
media-instellingen. die bestaat uit beantwoording van de vraag of zich
aanmerkelijke invloed voordoet en van de vraag of de ene media-instelling in
belangrijke male het beleid van de andere kan bepalen. een groot aantal feiten en
omstandigheden in c>genschouw. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
eigendomsrechten, meerderheidsbelangen, wijze van financiering, bestuurlijke
functies, langlopendi3 leveringsovereenkomsten. gezamenlijke marketing,
gezamenlijk persone:el en gebruik van bedrijfsmiddelen.

22. De voorgenomen samenwerking breng! in dil geval tevens de volgende
vennootschapsrecht,elijke banden lussen 0-Music Nederland en Radio Limburg
met zich mee.

Aanclelenbelangen. 

23. Uit de door Bartelet 1Jvergelegde oprichtinosal<te van de Holding volgt dat het
aandelenkapitaal zal worden verdeeld in gewone aandelen A en gewone
aandelen B. Bartelet zal blijkens de door hem beschil<baar gestelde inForn1alie in
dat aandelenkapitaal deelnemen rnel 75% élandefen A met �en nominale waarde
van € 100,00 per aandeel; Q-Music: Nederland zal blijkens die informatie
deelnemen met 25% aanclelen B met een nominale waarde van eveneens
€ 100,000 per aandeel. Voorts volgt uit een in de oprichtingsakte van de I-lold,ng
opgenomen overganysbepaling dal gedurende een termijn van vijf jaren geen
aandelen aan dei-dein kunnen worden overgedragen anders clan dat de
aandeelhouder kraclitens de wet tol overdracht van zijn aandelen verpticl1l ls.
Verder geeft volgens de opnchtingsakte ieder aandeel A en tet:er äandeel O recht
op één stem. De Hollding op haar beLtrt zal alle aandelen van F{adio Limbttr'g
verwerven.

24. De door Barlelet beschîl<baar gestelde informatie geeft geen blijk van andere
relevante aandelenllelangen.

25. Het Commissariaat stelt vast dat in de oprichtingsakte - overeenkomstig de
wettelijke bepaling in artikel 2:197, eerste lici, van hel BW - is bepaald dal op de
êlandelen vruchtgebruik l�an worden gevestigd, Voorts stelt hel Commissariaat vast
dat op de aandelen pandrecht kan worden gevestigd, omdat dit in de
oprichtlngsakte niet is uitgesloten. Verder is in óe oprichtingsakte bepaald dat aan
de vruchtgebruikers en de pandrechtgebruikers stemrecht kan worden toegekend
indien zodanige overgang van stemrecht is goedgekeurd door de algemene
vergadering. Door deze constructie valt niet uil te sluiten dat Q-Music Nederland
de aan de aandelen A verbonden stemrechten middels pandrecht en vruchtgebruik
verluijgt, en daarmee mogelijk aanmerkelijke invloed via de
aandeelhoudersvernadering op het bestuur en bestuursbesluiten van de Holding,

en daarmee op Radio Limburg.

26. Mei betrekking tot h,:1I hiervoor gesignaleerde risico heeft Bartelet evenwel per mall
van 28 april 2014 desgevraagd verklaard - mede namens Q-Music Nederland - dat
er geen enkele intenitie bestaat om laatstgenoemde vîa vruchtgebruik of pandrecht
meer stemrechten in de algemene vergadering te geven. Gelet hierop Is het 
Commissariaat van oordeel dat de hiervoor onder randnummer 25. vermelde
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mogelijkheid binnen de voorgenomen samenwerking vooralsnog als theoretisch 
moet worden beschouwd. 

Benoeming, schorsin9 en ontslag bestuurders. 

27. Uit de oprichtingsakt,:i van de Holding volgt verder dal Bartelet in zijn hoedanigheid
van oprichter voor de eerste maal als bestuurder van de Holding wordt benoemd.
Voorts geeft de oprichtingsakte - in samenhang gelezen met de overige
beschikbare informatie - blijk van een constructie waarbij Q-Music Nederland elk
initiatief voor het benoemen van een nieuwe bestuurder bij Bartelet zal laten en de
besluitvorming eveneiens bij Bartelet ligt. Op basis van de oprichtingsakte is
evenwel niet uit te sluiten dat Q-Music Nederland op voordracht van Bartelet tot
bestuurder van de Holding kan worden benoemd. Benoeming van Q-Music
Nederland tot bestuurder van de Holding zou kunnen leiden tot een - op grond van
de Mediawet 2008 en hel Mediabesluit niet toegestane - aanmerkelijke invloed
van Q-Music Nederland via de Holding op Radio Limburg. Hel Commissariaat is
echter van oordeel dat - mede gelet op een dienovereenkomstige verklaring van
Bartelet van 28 april 2014 - de voorgenomen samenwerking geen blijk geeft van
het beslaan van de intentie om Q-Music Nederland te benoemen tol bestuurder
van de Holding. Voorts gaat er naar het oordeel van het Commissariaat op grond
van de oprlchtingsaltte en de overlegde informatie van Q-Music Nederland ook
geen bepalende invloed op de schorsing en ontslag van bestuurders van de
Holding uit.

28. Wat betreft de benoem1ing, schorsing en ontslag bestuurders van Radio Limburg
hebben de overgele�Jde stukken geen blij!, gegeven van enige invloed van
Q-Music Nederland.

8/o/(keren belangrijl(e1 bestuursbesluiten. 

29. De oprichtingsakte noch de overige beschil�bare infonnatie geeft er blijk van dat
Q-Music Nederland de mogelijkheid heeft om belariyrijke bestuursbesluiten van de
Holding of van Radio Limburg te blokkeren.

30. Het Commissariaat �ieeft geen andere feiten en/of verbanden zoals bedoeltl in
randnummer 15 kunnen vaststellen.

F. Conclusie

3î. Alles overziend is het Commissariaat derhalve van oordeel dal de voorgenomen 
samenwerking niet IHidl tot een verbondenheid lussen Q-Music Nederland en 
Radio Limburg waardoor beide instellingen voor de toepassing van artikel 6:24 van 
de Mediawet als een instelling moeten worden aangemerkt. Daarbij geldt als 
uitdrukkelijke voorwaarde dat de feitelijke gedragingen van Q-Music Nederland, 
Radio Limburg en/of Bartelet niet anders zullen zijn dan op basis van de stukken 
en de verklaringen i�; gesuggereerd. Indien en voor zover de feîtefijke gedragingen 
daartoe aanleiding geven kan hel Commissariaat alsnog tot het oordeel komen dat 
sprake is van ongeomloofde verbondenheid tussen Q-Music Nederland en 
Radio Limburg en overgaan tot het opleggen van sancUemaatregelen jegens beide 
media-instellingen. 

32. Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob)
besluit het Commissariaat de volledige lekst van dit rechtsoordeel twee weken na
bekendmaking daarvan op zijn website te publiceren. Het Commissariaat ziet
daartoe verder geen belemmering op grond van artikel 10 van de Wob.
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G. Bestuurlijk rechtsoordeel

Het Commissariaat: 

1. steil vast dat de voorgenomen samenwerking tussen Barlelet en
Q-Music Nederland niet leidt tot een verbondenheid tussen
Q-Music Nederland en Radio Limburg waardoor beide instellfngen voor de
toepassing van artikel 6;24 van de Mediawet als één instelling moeten 
worden aang1emerkl, mits voornoemde partijen zich feitelijk gedragen in 
overeenstemming met hetgeen in verband met dit rechtsoordeel door hen
is verklaard en uit de door hen beschikbaar gestelde informatie is geblel<en:

ll. besluit op grond van artikel 8 van de Wob de volledige teksl van clit
rechtsoordeel over twee weken op zijn website Ie publiceren.

Hîlversum, 6 mei 2014 
Het Commissariaat voor de tl1ledia 

prof. mr. dr. Madeleine <fo Cock 8uning 
voorzitter 

drs. Eric Eljon 
commissaris 

Belanghebl.l21'lcl:e1 cliê! z,,cl\ ntOl <1,t 1>eslt,1l niet kunnen verenigen. kunn211 op gfonel van de I\Jgeme�e 

wet 

best11ursrecht �iPnen ze'\ we,e11 m, de dag waarop dit rechlsoordeei 1s hei-endgcmaak1 bezwaar 

maken bij het Co�,n11:-s,;11aat voor de Metlia, Postbus 1426, 1200 BI< te Holversum 
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Bijlage: relevante bepalingen 

Artil<el 6.24 van de Medîawet 

' 1. Voor de verspreiding van het radioprogra,nma-aanbod van eenzelfde instelling wordt

niet meer frequentieruimte geibruikt dan één FM-frequentie of samenstel van FM
frequenties  
2. Ingevolge het tweede lid wordt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald
in welke gevallen een aantal met elkaar verbonden instellingen voor de toepassing van het
eerste lid als één instelling wo•rdt aangemerkt.

Artilrel 22 van het Mediabesluit 

'Voor de toepassing van arlilml 6.24 van de Mediawet worclen twee of meer instellingen als 

één instelling aangemerkt, als: 
a. een instelling clirect of indimct zodanige zeggenschap of feite/ijï<e invloed heeft in één of
meer instellingen dat deze in belangrijke mate het beleid van die instelling of Instellingen
kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dal beleid; of
b. een natuurlijk persoon of groep van natuurlijke personen direct of indirect een zodanige
zeggenschap of feitelijke invloed heeft in twee of meer instellingen dat cleze In belangrijke
mate het beleid van die instellingen kan bepalen of aanmerl(elijlce invloed heen op de 
inhoud van clat beleid.·
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tlito;p rank \'1\11 lle meervoudige kamer yan 2'.I i;eptcmber 20 16 in de ziml, tussen 

RmHoCurr U.V. en l(;1dio Il> B.V" tt: Naar'-1i!n, eiseressen 
(gemachtiiil�: 

h�I C.01\1mir.fau··11a1 \1oor clc Mcd™· vi.:rwc:c·rder 
(gcmad1rigde11: 

l) i\lusk}:,:(h:rbn.J 8.V .. te A1n.�lcnhm,
lh1rt.:l..:t lfolcling Mna5triçht 0. V .• t.! L�1ren, 
H.:1<li0., l.i 1'nbu,•;; 97FM B.V .• Ic Sn�ch.. 
ll:.1,Jiû Lunbur HolJi11� B.V.,!.: Mnu.;rri.::ht. 
1 ;.:,•macl ,t iid�'. 

1 lij b�;lui1 \'at, 16 si.!pl�:nhi:r :rn 14 (ltd primair::: bc�b:1) h�ft vc1w,�1ml.:r hd wr:LneL. \l;m 
eis�rth.:11 ,,m handh1.\\ e1:d l,,, t(l ll'cdc,1 tt':gl!n ()-Music i'ledctl1u1d P.. V. en Radio limli111 �� 
9"/FM B.V, nfgcweu:11 

U�i l,,;,-sluit van 16 februari 2016 (h�r bestreden besluit) hcdt Vl!l'\\'ee1·dcr het bCN'aa, van 
eiseressen ongï:�rr1.Jnd vcrklanrd. 

L:isercssen hebben te-gen hè!! be$ttedcn bestu1t beroep inge�teld. 

I>.-! d,mlc•pMtijcu hehlie11 een zienswijze op het bero<:i-' ,::in ei.�cres.-.en ingediend. 

lfct ondr.wx:k Cl!f 7.itiing h�c� plaat��vond�r\ op 12 september 2016. Eiseressen 1.ijn 
verschcnc11 vcnegenwoordi�d do,:ir hun ge111ad1tigdi: V<!rwcerder heeft zk:h laten 
verlcgenwoorJisde11 do,:,r zijn gemachtigde,\. De derde-partijcrn hd,bcn ;,dch laten 
vcrt�!;Cnwoor<ligcn door hun geniachtigde. Verder zijn lk hel!r H.B.H.J. Visser. bc�t1111rcl�:.
var. Radii,Corp B.V. en Radio 10 8.V. en de heer M. Bartelet, bestuurden·an Oartelet 
Holding Maastricht 13.V .. Radio LimbL1rg Q7FM B.V. en Radio Limburg Holdinr. B.V .. ter 
zitting lier5ehcnen. 

1.11 
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�k RECHfB�h� UTRECHT 

r.:\;\kll\ltlllllO:t': UTI< 16/174:J 

Chct·u-cgingc 11 

1. f:k rc.:hrba11k l,.'llllt uit ,·;m dl! \'Olgende fei1e11 �n 0msk'\11�lighedcn. Op 6 mei 201« heeft
, Cf\\C•:rdc:r \'P v:�r:i:1,el-. van Ba1l-:lr:, lfokling tvli1as1rich1 ll.\'. ( Ba11c:lt:1 Holding) c.:11
b::stuurlijk rcchts-iMdccl g�g:: ... ·t:n 1wc,· de voc,rb�11c11�1cn i:c1:11Cll\'-erk:r\g 1115.<;en O-l\fl1i.ic
Ne,·h:rl�nó B.V. (Q-Music) en Barl�lcl I k,lding. '-\aarcoe l3al:.tgenoemdo: Radio Limburg
1 l.ll:liut; n.v. he1�fl "P!.�.:rid11 Vc1'\W<!rd1:1' hl,�•n i,, l·d h,!Slrturlijk r.::-:hls01.l1'dct!l r . .:O(lrdcl!ld da:
d� voorsenomen samenw.-:l'king tu�cn ()-Music en Rarrelec Holding niet leidt tot een
"c1l11-.1ml.:oh<!Îd tussen 0-Mu;;ic t'II l{ailil> l.in1bu1·0 9'/l"M B.V. (Radio Limburg), waar,lûM
b;iid,! i,1:;rclling-:11 \Oc,.- ,!t: ,.,cpa.,:.in!� v,111 :utike! 6.24 van clc Mediawét 2008 (Mw) .tb �é11
in:;tdliag n\,lete1: Wûrdon a�nge:ned-:t. Hee door ,�iseress�u tt:gcn hel beslu11rlijk ,c:chtsoMcleel
itl�,,di..:nd.: hc�\\a.ind,.-ill is dmir ,·crwdc1-ck.-,,icl-1,,11,·n11kclijk \'crl-h1,,rd. lfo1 hl\t!ll d!II hc"l11it
g�• id,t� bcnx:p i,; <kK•r d-: 111t?.1·,,;1llldi!�C kamer van ,lez.: r"'C!abank bU uitspraak ,a:, 9 f.:l11 um i 
'.'!O 16 n1tgcir,)n.l "•rk l:rnd ( 1 r l"H 1 ·l '(,1113 ). 

In h.!t b<kr \':-111 ·:.-,:.i111Q�rnd l:::�,uul'lijk rc,:hrsoorded heub�n eis,�.-c�s1::n hangendè de 
l•1:,:\•,;1,,rpr,1çcdvr.; bi_i ·:,n,·,•1:,·,lc,· ,:,•n •:1•r;,,·,1:k t,;): h;111d;i.,vi111;1 inti1:<li1�,1d \ ul;\c11, 1:is-::,·,:�s,'ll 
lt!i<lt cl.? sarne11werki11� t11c:s.::11 C)-?vl11si:; �n Barlc:l•�C l t�,ldiniJ ic'. een v�:rlx,di::1, \'1:rbondl!nhcid 
m.il�: h::.-lo<'l<I in 1111i!H:I 6.'.M \' ,u 11.k: �I•>· n1<;�,:u Q-Mu�ic -.·n Rn,tio J.i1,1l111:g. Vc! \"Olgc::is h,:dl
d,• IJ,:·d•.: �\ v, .,: 1n iu� pi;,,,,. �1�; ·\ ·, nd,.•11 1. ,,11• l:i,�,; •· •'- 1''11 ;� " t!c1 �"��•,•, \!Il t ,ud,,, P;n�•�'), :� 1001:,'.

\, 1 \,,:o.:,·,i<:r ht:cl'l .,;uk!..c L i , .. , . .li, 1,-I l'II ,·,," Ïr.\�·111.,.-i:,li_j;l w,1:11},'lq;,I \0,:1:"liij lc11 aan;(i�11
\ ,11: lii_j!,\J•: '. (,. bijlag� 19. l>t1 :n.t,· .'.Il ,·.1 1,ijhil]•: .1 1 <:.:11 vcrz11d, cvt gdwi ;,1h,,111i i,1i Î:i ged:1.-111 op
tn?11d \,111 ani!--,:13:29 ,,111 dl.' ,\h·l'i:•:•,1.: \\\'l h•!,l\ll1fs,cclrt (.·\'.•.t,). lk1.0• 1.11·•.hh,·ti.::1 b�tri?ffon 
,k p,c,Jvèll•�-. h\<:lliÎC• 1:n :-al.::;l'\,•r,:, ,1l"111,t 111:;•;.!11 Q-M11:;i� ,:11 R,\,l;c, 1 i111b11r��- d.: r�.,.!tic 
•. ::: Q Musk ea de r<:.1ctic van lb, li., 1.:11,buri:r op h�t Vl!rZoek om in:�·,, 111,11 it: van , ci\\eerdc, 
en 1 ,,:\ l,cstt1.��11 h:sltiii, U ti l11:�fü;,,i11" • .. rn 6 �tiptc111l11:r 2016 hcdi d,:,..: r-:d 11!ia11k hcpaalcl dal 
-i� ge, raag((� l1,;1J(�rk(1� kêtll\JSllCrll1ft:! \,ll) Jéii: $l\tkl,�n s�re.;htvaa,Jigd IS. Dt: ri.:d,tl>a11k stdl.
�ast d,1\ d,en:ss,�11 �n ckrd;!11,lftiicn w�Sl•:llll'lli!lg h(1bbcn ,erlecnd als IJ,.;<lodd in arti!iel ll:29.
\ ijfü.:: lid. , ;111 tic 1\ wu. lk n:,: htba11!.. 111:d! k..:111�is gcn,imcn vnn de hicrv�N, ll�JQdJI:' :-tu!-.1.;,;n
en '11)<'11,,.-:,t,� op grûnd:-lag v:w, il,'. 1 11ht:111d hie,v:to uicspraak.

,1 1.k 1echcba11k Zll:!t zi,::1 ,llkrt�rsl voo1 de, s a,'3 gest�ld <•f ,t� d,mle-pa.ttijen tot h,�, �ed1n1� 
kunnen word<.'11 1tl(!g.ck\lc11. 1 licr:oe Wlll',h h.:!t volgende ov.-:i·wogen. 

:, Op grond van ar<ikcl 8:Z6 v.a11 dr. .\\'.'b is <Ic r�chtbank �\'ocgd om tot de sluiting va,1 hei 
�,11,Jert.01.:k lcr 1.iHi11� bcl,111t�h�bbemlc11 in de gclcgenhcicl t<l st::llc11 nis p:1rtij n:in ht� gcdi1:g 
tl.\..:I t:! nemen. In artikel 1 :·!, �aste lid. "°"n d� Awb \\·urdL 01\d•>:r belang.hebliende 11crstilan 
cltgccl\� "' icn; bel.!.ng rcc.hti,tr.?cks hi_i ce11 l�:1l11it i:1 betrokken. Om van een rechtstreeks �lang 
iu rl,� zin \'1111 artikd 1 :2. ,:.:r,;!.:: lid. v:111 •k Awtl te l�•.1nne,1 sprd�1:11111oct er ,;!CO voldoende 
uirccc g�nt-\�t liel,tng 2ijn. fn de •�is \':.\11 direct gcrnakt bdaug kornt tot 11inlr11kki1.g (lat er een 
voldm:ndc ,:ausaa! verband moet z�jn t•.issc.:11 cle g:!vc1lge11 van het be;;luit en de hclangt:11 van clc 
partij, 

ti. D� li<!t:r M. (k11tdel is enig .1and�U1,J\1dc1 .:11 cniH 1Jç.sl\1111·ucr Vè\11 O.irn:let t lolJing. 
Br1t1ekt Holding houdr olle aandelen i11 Rnclir:, Limburg. Q--Mu:;ic: en Radio Limburg zij11 met 
in�.irig van 2 juni 2014 uen :mmenwerking aangegaan. Ten behr><::ve vnn die :.amcnwerkin� i;; 
Rnilio Limburg Holding R V. opgerich1. ll1rtcl\.•t Holding ho1tdc 75% v.tn de O.l!ld�len en 
û-Music houdt 25% van dr. mrndelcn in clc lantstg,.�11\lemd� v�nnootschap. 
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7. Verweerder heeft zich il'I het bestreden besh1it op het standpunt gesteld dat de
$<11nenwerh.illg t�1ssë11 Q -:vtusic en Rodio L i 111burg geè1l \'ërbûdcn ,·1:rbMdc11h..:icl üpl�vl!rt in d..:
zin van artikel 6.14 van de Mw . F.i�ere\'lSen hebben aal'lgevoerd dat verweerder ten on r�chte tot
d ie co11clusit! is gekomen. Hee lbda,1.g \'an Q-lvlusic en Radio L imburg is <l:1ar,ncc lëgengestetd
aan dat van cis�res�en. Bij �ei\ eventuele to;:wijzing van het befClep "oudel\ Q-Music en Rad io
Limburg in eeo 11c.1del iger posi t ie kunnen komen te verkeren waarmee c:ij rechtsu.:eks in h�•ri
l,elongc1i word,rn g,m1:'lkl. Nl'lar hl!l oord�cl va11 c lc rcchtbaok lij 1, Q-Music un i{nr.l iö L i,nhul'g 
d,i3n�ee belan�hebbenoc in d� 7.În va11 artikel 1 :2 van de Awb. Wat betreft Bartelet Holdi11i en
Radio Limllurg l loldiog 13. V. l igt rlit naar het OO(c:kel van de rechtbank ander�. Zij h1!bbe11
geen rc1:h\�t(\\Ck� bclM� bij het l;lC��tre�le11 besluit. maar slechts een van liet
on<lerncmingsucl,mg van Radiû Limbt1rg afge leid belang bij het verzoek tot handhaving.
l'l11,·t�h!l Molcli11g en Ra<lio l . i 1 1 1bu,·g l lolding B .V.  ktmncn daarom t-.m ;10117,kn 1, :111 het
bestreden lies lu it niet al5 belanghebbende in de zin van artikel 1 :2. ee rste l id, van de Awb
worden oangem1:rk1 . I .Mmgcnoc1nde partijen wortfon daarom niet tot hel ged ing 1o�gd;\\C11.

S . Verwe<:1·der hee1l het fuul(ll havings verzoel, afgewezen, omdat geen sprake is VM e�n 11 ie1
((lc:g�,1,\ttnt: ,•crbo11ck11h,! id Vcl'\vccrcicr hccli daa rbij als uitgMg.spunt gcnotH�ll dat sprnk..: i�
van een verbor1denhcid "m�n:.:<�r een inste l l ing in belangrijke mate het beleid van cle nnd:.:rc
ii1stdl ing, km bcp,tlcn of ;w11mcl'kl!'lijk1: invloed uitoefent. op de inhoud van rial bel1;id. Volgens
\ <'l'-\éerdcr stMt de \iledi,iwc\ ::!.008 er nii-:t aun in de \\f!g dat een ni�t�lancle l ijl<.e co1 1 ï 1 l 1erciëk
m.ó!dia- inste l l i ng besluit om voor de gahele invu l l ing van haar program 111 aka1:aal geb(uik ce 
1 1 iakv11 v�11 hcc (k•M 1;1.:1 1  ! t1�kr f H\1gr.u11111i1k«nanl. in d i t  geval een lancl<.:lijke conimi::n: iJk
m��1îa-înst� l ! ing. gcp(OCluce�rdle med,a••:i,mboc.l. Omdat Radio Limburg zelfät.�ndig de 
IJ1!s!issi11g ltet:1'1 genom<!n om h1:l 11 1edia-aa11lwd op hec program111alrnnaal O··Musi<: Lirnb1 111• te 
l,1tc11 pM::lucr.i'cl\ cl11ûr Q-Mu:;h :  v�:r1.orgl R11d io 1 ,imhurg volgens ven\,:enlc:r zclf h,�t
programt11�\•l:lanbod dow in b.::gin5el zelf  v,mn e1 1 i nhoud van het med ia-aanbod te bepalen.
l h:1 cnl-.d: rdaycr..:n va11 hel 1wog1·111Hnia-n:1t1bo.;I bc,ck,.mt vcilp,,;n.-; ,·crw1:urdcr nlé l dat
Q-Musie het beleid van R.1dio Limburg bepaalt of d:.'lllr�)p 11aome1 i,� l(jk invloed uitoefoiH. U it
d1;: 1, cn11ootschapsrechte lijke lmndcn, cle inh0ud va,) de Op!festekle overeenkomsten tussen
Q-Music en Radio Lirnl.Jurg i:11 cle foitelijke uitvotfing daarvn11 b l i.1kt 1:·vt!nmin dal Q-Music :� 1 1
Radio Limburg op een wijze miet cl!«w zij u verbonden die in striju is met artikel 6.24 van <l�
Mw, aldus verweerder.

9. Eiseressen hebben - same1ngc11at - aangevoerd dat ht)t enkele relayeren, namelijk het
i1 1tcgraal overn,�men en llÎ l7,C:11'k11 van o-:,..,fusÎ!.; l\:cderland voor: 20 lJllr per dag door Rnuio
Limburg, reed$ leidt tot een verboden verbondenheid. Daarnaast heeft verwee(der ten onrechte
nage laten te toctse,1 of fe itelijk :,prak..: is van één inste l l ing- doordat Q-Music invloed u i tûcf imt
op het beleid van Radio Limburg. E iseressen wijzen er in dit verband op dat Q-Music het
radioprogramma Q-Musie Limburg voor R.odio L imburg prnduceert., wnatbij Q•Music
Li111burg d�ze lfdc "look & fed" heeft als cle landelijke zender Q-Music. Q-Music K(ll1 op gnmd
van de overeenkomsten ook de sales, de marketing en het adve1tentiebeleid van Q-Y111sic
Limburg bepalen. Verweerder 1�nal er v1,lg�11s �isen:ssen aan voorbij dat Q-Music door de.21:
samemverking haar landelijk bereik in de con1 1nerciële radio vergroot met een gebied dat de
landelijke f�quentie van Q-Music niet bereikt. Q-Music heell daarom een groot commercieel
belang bij deze snmi:nwcrki11,s. H�t SMtcns,el van feîten1 $!!dnitingcm �n omstandigft..:den
maakt dat Q-Music zich op de 1ïegional.: markt begeeft en sprake is van een verboden
vcrbondoa11heió. c1ldus eisercsse1n .
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10. Q-M11sic en Radio l.imb1.11 g hebhcn als derde-partii naar vor-eu sebradn dat de
sam;:nw�rki11g. and\!r:i dan ciscrc�:;i:11 wi llt:n ck,cn, llorkomo:n. h..:: iniliatitit' \\a:i \'illl H.adi<•
Limburg. [.{(le\,el Q-1\fu:-ic de landelijke reclames verkoop�. gebi:url cl� k1sse recl:11neverk1.1(1p
in de n:gio ctoor Hadiu Lirnbu.rg c11 vindt er ook regionale promotie plaats. Volgc11:, (krde
partijcn is f:!.cen :;p,·akc rnn een verbod1::1 verbondenheid. C1mdat Q•M u�it: n ict in b.::l,mgrijke
rnate het beleid van Radio l i,11h11rg kan bepalen en daar geen aa11111erkelijke invl(,e,.I op heeft.
z,.1 st<l;öl h;;1 R11dio> limbutl¾ "rijdt.: pr,1dumi:..� i:11 snl.:so,·1:n;�nk<•:mH m,.-t Q-\·lusi:: 1..,p ,_, �,;:g.�.c11 

en heeft Q-Musk. af�;:;7.i,�11 van de opzegtermijn. g�n @l\ranties mer betrekking tol cle <luul' \'�\Il 

1le sa111enwerkinl!. Vcrd-el' tn(ICl de: snles door Q-Music vold.:icn aan h:':t dolor Radio Limbun.!
- .. 

opt>r.stdde i;ommerci�l pl:\ll e11 dient c\.? pn:iducti;: \',ln het r�gi�,:lltlc: aanbod te vol<loen a:111 het
door Rad i1.' Lintb\lrg opgdste:d<! jiiarplan. Radio .Limburg heeft het recht het j,mrpl:111 van
Q M11sic H)or het 11i,:,•rt!;jÏ•JL:crir.h1� n,1nbod af l<! k\!urcn en Radio Limbun� l.1111 lui-:,�nlijd:-.
;,,rnwi_iii,,,gcn gen:n. Radio l.i111burg hcefl bUvo<irbe�IJ opdracht $egew,1 'öm regionaal 11icuw:,
:1\ ht� 1\r",gr:11nm:1 op te nemen en 01�11ijd.:11s 1.'<lma":i.l dtic dagen 1101Mil0p Limburg.;1ali!�
,.n1zi,;k te clr.u1ie11, l'Oî slot i:; v,,lg.:ns dl!rc.l,i-partijer, h�l 1cl.1y�rc,1 vilu �1:11 lanlicl(ik pmgti1,111na
via ,�1:,1 ,·,�t!i,,11M1I ka,·cl t\1egc,t;i;m. w:m1to.: ,�ronder l-h,11wi1:i:; v11n clit stamlp11nt is gewezeu op
h.:, 1:1,:,lttil van d:� ,\·li11ist.:r ,,1>1 Eco11,!111is.:he /:il.1:,1 1,·111, IÏ ,111gu.,1us 2016 i111.,1i-1.:
, cd..:11:1.l.r:ra, heid van de 1,a!!111�11 ing.:n V<X)r 11ic< -l,11111.dijk(! c111?:r11erdëk: r,1dio-01111\1�,>�:li i11 ck
F,'1l-b:111! (�;lil:\l'l•'ó.'111 uH ur. ,! •'.()it,. 22 :mt•l•,lor·, 7.016).

11. U:i l)_11,11icl •-M :iolikcl (j_)..i. e�rfü! lid. \l-111 d� \l\\ \\•01dt V;)OI <k \•�rsp1..:1,ti1:,1 ,.,:: Îlc�(
rn,.li;•111.igf<1111111:.i· 1.1111>�><1 va:1 c.:111,:!f1l,i iu•,1,:ll111:• ,�:,•t llll�(•,· fr,,q1.1>·111i..:1u:1::!.: �••l,u1ik1 ,l.111 t!l:11
H,I -lf>::(j\1(;;11\ÎI( or :;,t,1;.:11:,(d ""' I· �-f-lr,;11.i::nti,:f.

1)p �;.,11111! v,111 h•:t t,, .. ,: :J,: i11.! •,au dil m1il-.d \\\1:-.lt Lij ofkra�h1.�11s ;1lgc1uc.11,: 1,i.1.11r,:��d ,, ,::
bt:·,ll:ur kpuald it: \,cl!,c ge•.alkn 1�en r1..'l11ml m�t el!,;aar vr.rbon,lcn În$te:llin••.:-n \O<•r c:c
ll'•�pa:.,i11� \'.\111 hd ;:::1·.sh: li1I ,11lc- é1\n i11s1clli:1g ,.,·\1ó°dl mu1gi:111t:d,c.

Op g:·on<I v:1,, k-1 ,1c,.lc lid \'�in dil nrtik�l lrnn b[j of!,r.1chle113 al�e111c11� n1t1,llr'l.':gd \',111 b.:H1111 r 
\', t11d,?11 .i.f�1!\\.'Ckc11 Hm het e,�rsn: li<I ab tl:it \,e,uelijk L'- v,rnuit e�n <..l0gpu11t \,"lil d\)�h.1,1(1� 
gd1mik v,ui fr�q11c1Hi.:n1innc, waarbij een onclerscheid kan \'.\Jnlen ge:mankt ttcss::n 
\'�r,chill,1ndc c.it•�g-.>1:cën frcq1u:11t�r,1iin1t:. lic:-taande uil f-M-frequ1:nti,.;s o,;11 s.11111:n�tdk:11 \·an 
FM-fr�1ucuties. 

Op g1'l1ll!l van ,11 likd 22. CL:rst1: 11d. va11 lt.:t ;\,(,::<li;ihcsl uit (Mb). \\'\)1 d..:u ,·<1"1r d,: î<..'1!p:\ssini:. "": 1 
artikel 6.24 vnn de Mw t\•�1: ûf m�er instellingen als ééH instellingoangr:merkt, als: 
a. ,:�n instel! i11� direct C\f indirct:I l�Hlitnig<:: zeggcn::chap of fcile.lijkc invloed hcdi in t:1:n ol'
n1P..:1· i11sr1:II in�n dat deze ÎI\ belangrijke mate het beleid van die instc.:llin� <)f i.\stellingcn kan 
bcpal,:11 .:,f ann1nerkelijk.: invloed heeft op de inhoud van dat beleid; of 
b. ct:11 11;tt11urlUk pcrs1.Xlll uf groep van rmuurlijlcc J)l!l'SOnen direct of ind:n:,:t i:..:11 1.ml,111Ïf',l!
z�gen:schap of fe itl!lijke invl,,cd h,!eft in twe� of meer instellingen d>.tt dc?ze in l:dangrijl:,:
mate het hcl,.:id vnn die in�tcll in gen kan b,:pnl::n of na11111crke!ijkc invlo..:d h�� fc 1"1!) lli: i11h,,11d
van dal bd!!id.

12. V ölg1..,1s de memorie vn11 tt.ielich<ing bij 11rtikel 624 van de '.\·(w is d1: 11:l)leling van artil-d
S2f van de: Ylediaw�1 (oud) ongo.\wijzigd gehandhaatèl. Doe betekent dat het tootsingska:fer ten
n,mzicn van hel uesrip 'verbondo.:nhcid' d,,t gold bij artikel 82fvan de Mediawet (oud) 1:n h�t
<faar'Op geba.;eerdc arlikd :53,: rnn h� �lediabc$luit (oud) nog st�ecls van tol.!passins i:1. (11 d,:

tnt:lichting bij artikel 53c van het McJinl.,csluÎl (oud) is ve,·meld:
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" l t 1ste l l i t1g1m kunn�n in d.;: praktijk op 7.llCr vcrschi lk:nd<;: 1tiankn:11 111<a:l i.: l !-.1a1· 
verbo11de,1 1.i;n .  T let kan gaan orn verbondenheid op gro11d van finanlliële banden. 
organisall,)ris'che/fom1de banden (be11oemingsrechtc11, scç,n.-cchten), dir..:cl� da,, wel 
indi .-l:lllc b:111cle11(dod hlcr en 1.ust<.:rn11dcrncminge11) $ame1rn erke11 in een sroep of 
infonnele sanienwerking:Norèlanden en onderling afgestem<le feitelijke gedrag;ing�J1 . 
1 ki i� duMulll 11Îl:ll goed 1m>,gdijh cc:t\ l imitatiovc e1psQn1rnir1g Ic gcvïa!n. U i ti;cgaun 
wordt van een criterium waarbij de mate van invloed qp het beleid van een in:;tel ! ing 
bepalend is. Van één inste l l ing ze.l onder meel' sprake kunnen zijn bij recht3p�rso1,en 
r:11 vt111,00tsch11ppe11 die in een gri;iep zijn vef'h1rnr.lc11. bij een i11ste l l ini; d ie bestm1rder 
is in een andere instdl ling en bij nnwt1rlijf;c of rechl.sper�onen d ie op andere wijze 
d in;c;1 da,, wel ind ir�1:t ;,.1;ëgö11sch11p ht:hbcn ovi;r of i 11Vl<)Cd ku1rnc11 1 1 il.:11;fo1 1cn op �1;n 
,; f meer i 1 1s11.:l l ingen. waal'bij gedacht kan wordi!n aan ouder mt!er gevi\llcn waari t l 
dool' middel van hi:t be;dc c1\ de 1 1 i toelèni 11� va11 stcmrechh\ll en benoe111ing,recl1l<i:11, 
,d (1.111 niet vin overee 1 1k1\111�tcn md and::1\: swn 1�•! t'Ochtie,dc11. 1.cgg\! 1 1sd1;ip k1t11 
worden 11i cgeoefend ·• 

1 3 . L>e r1;:eh!ha1 1k overweegt dat dé s.ame1w,cl'l< ing tussen Q-M11sic en Radio Lîmbt1 ,·g on clis 
nii:er it1houd1 dal Q•M11sic iu 11pdrnd1t van RaJio Limburg het 111t:di:1-:.ii111bod pr<i-h1ceert dat 
do,,1 Rar,lh,) Limburg \\ 1Xdt uit �eZ(lnden a l �  Q-M11sic Limlimg. In de p1 aktijk lictd,enl dit dat. 
op de j ingle \'1\0 Q-Music l . imburg ieder uur na, 20 uur per dag integraal hel landelijke 
pr�i gru11in,,1 vru1 Q-Music word\ u i lg1:r.011dc11 Ds: óV <::t'Ïgc 4 uur per dng wordl c�n op de rt•gio 
�.eridH prugrn1111ua ui tg�zoncle�n dal cloor Q-Music wordt geproclu-.:1:l.lrcl aa11 d� hand van oen 
'1001 i{ adio Li 1nbu.� opges1eld jna 11)l;tn. Partijen zijn \1Crtkcld ov,:r de vra.'lg of btl 1·elaycri:n 
\

1,u1 hel 111cd tll a�111bn(I r,!cds l� idt lt•t v(!rb1)nd11 nheid il\ dt: � î 1 1  van ;H tik,:1 6.24 \ <111 de lvh-. . Bij 
11i1sproak van 2'.i oktober 20 1 :ï (EU (:NL:RBMNE:20 1 5 :7655 )  he� l� deze reditbank 
!_'. • ..:nordcclcl d;i( u i t  het int..:grna l  tWC(l)ftn�n dnor een 1111<forc instc l i ing ,·,rn een 
1 ad ioprograninH1. Il iet de concllusie kan worden getrokken dal spn1ke j:; van e�:n 
7.eggcns;h;ipsrt.!laric w;:ia,·bij de ene instelt in� aanmerke l ijkt: invlvcd lu:r.:tl op dt: ,mderc 
i 1 1 :ndling. Zû:ils br.<klcl<l 1n a11i kell 6.24 van cle Mw. IJe rcchtb,111k ziet in luit cloor L"iseressc1 1 
aangevoerde geen aank.noping.spunten om in dit  geval tot ceo ande,· oordeel te knmen. De 
rcchtb,1111-. lh.ll:111� d:m1·h ij in o.:,r1mel'king dat ht:t initiatief van de smn�cvscrking en het rclnyc1·c 1 1  
v:1 1 1  het prngramma-aanbud biji Rndio Limburg ligt en Radio Lintbl1rg biijkens de 
prod11r.rieoveree1 1konist dt! opclrnd1t ,!On Q-Music kan intrekkl':11. D1: l1erócpsgroncf dat hvt 
i otcgraal ovel'nc111e11 en u i tzenden vnn Q -Musi::: Ni:derland door R,11.J io Limburg rced:i leidt tot 
CNt verboden verbondenheid, !;laagt niet. 

1 4 .  Ook. overig(mS heeft verwi:erder zich naar het oordeel van üc rechtbank op het st<tndpu1 1t 
t'l\O�e11 sreller, dat geen sprake is van �en verbondenheid in de zin va.i1 11rtikel 6.24 van d� Mw

tll5:J<:11 Q-Music en Radio Limburg. De rechtbank acht hiervoor het volgende van belang. 

- N i�l tl\ gc::ch i l  is dat gt:cn i ;  sprake van een vc:rbondenhcid vanwesc
ven11ootschapsrechtel(jke banden tussen O•Music en Radio Limburg. Ook houdt
Q-Music uitsluitend een 111inderheidsaat1deel in Radio Limburg Holding B .V., en n iet
in Radio Limlwrg terwijl geen spnsl(e is van een :;tatutain: do<,1rsrijpre�lll ing op grond
waarvan Q-Music zeg�eosch�p zou kunnt:!n u itoefeoen op Radio Limburg.
Uit <fo produccieoverecmkomst volgt dat Radio Limburg e1;:11�ijdig beslbt ov<;:r d� vorm
en de inhoud van het regiogc,·ichte media-aanbod van Q••Music Limb1u·g. Daartoe
wordt door Radio Li1nbur'g een jn.o.tpla.n opgesteld waarin wol'dt neergelegd op welke
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w�j 7.(' C)-Music h�t regiûgerichte aaab,,<1 rnoec vormgev�n. Het jamµl':'111 Î$ niet 
afüMkclijk. vélO gm:dkcuring \'an Q,;\lusi,:. Gebleken is dat Ruéiû 1. imbur� in d<! 
pr"ktijk ook tu$Se11tijds a.lnwij;,:ingcm kan gc\'en 1,\'at betreft het niet-regiogerkhre 
aanliod. wals l:ce u1c1.e11den \'an Umb11rgrn1lige 111u:t.it�k tijd::ns c;arnaval 
Uil éc �alcso,cr;;enk,,ms\ .,olgt ,J.n Q-1\.·lu�i.:: d� vc.:l'ko,,p v;in :1ch,ertenticm1in1l<! 
veat)rgt in Ol.'Ueensh�111mi113 111et een door Radio Linibul'g c,pgt:stdd commer.::ieel 
plc111. In cl.: on:rc.:,ik•>111s1 j., .!C11 wanrhors '-'pg,:11om.:n <Int Q-i\ tusil! cl<! lwog.h: \-1111 d� 
adv..:nen:ic-inkonm:1:11 van Radio Limburg nie� kan beïnvloeden en daarover geen 
zeggenschap l,;a11 11itodt:n�n Dn,\rna,m i� gcblekt:11 dal O·•Mu-:;i;: heeft ing:::.tc,,,(I me: 
hel \Crzod, ,·:in ltadit1 l .i;,1bl11·g <11n idl' ,-.�$lûn:1lc adv.:r\1mlic:: re verkopen �11 doe dil 
in cl.: praktijk oo:._ gcbcu:1 

Aldus is ge<'n srrake van d,, siwMir� ebt Q .fvlu.;ic in hcl..111i!-rUke m�,t� h�t beleid van Radit'I 
l .. Ï 111l>11rr- bcp�nlt, ,r ka11 l,;:p;: Ie,,. da,: \\ el da\ <),),fosi,� a�t1lll1Crkdi_jk� Îtl\'lt"h�d he.en op de:
inhnud \olll lint hclei<I Ui:,'.•: b�r:)�,1��H'11d ;.l:ugt il:111 oo!� 11i.;:t.

15, V,11):· ,.,,.,.:1 ci:�c,·-!s,,�n h,:h(l-.;:11 ;1;:11r.,:\1 11:ril cla, •.c:c·\�,:.•,dt.•,s wld<!, Zo�k ,•,nz,11-,.\\ 11klig i, 
(l.t.'\\ :�,!:,t <:11 11'!! �st,,:d,111 u,!•\111.1 it t,11 vold�":!11, lo: i,; t��:111(•i1 \'�•:r.J. ovc.:11·.-,:egi d,: r�chtb:Ull, d:it 
\ ;:1 \', �:,;rde, m11lc1 ;,:,.,ek h.:�ri g;:,Jaau wi.11 dè- ,l,):1r (_). \·lc1si: ,:a R:1di:, Linih111•!3 opgcstdd� 
,,,;, ,,,,·d.,)msl::n ,:11 '! \111-,i..: ,�11 Ra,li" l .i111l:."::, "'·' <:•�n �,dt: Î11ii.Ji.11at1:: ht:,:i't '.'.:ï1..1<:h1. 
1) .'-lu.·.j,: .;:11 Ra.fa� l.imbm�•- hebli..�11 hlilh:1:s d� bijl.1�.e,1 : 9 en :io, dir. rot d•: nie(•i)p,�1,b:1re
Shcl �(,tl l•t:h:•:l',l, •):) li,;\ v:rtll<:k ('111 i,1r:111;ml11· g.:11!,1•;.:•�1,l. \.'1;1\'.<.:l:rda•r li(·d

0

l (l :l.i.:. i11fo1n1.11i.; 
}!•:a,uty;,;,�rd ,:11 lid1,:,kk,�11 bij ch: h,.:-,lt1i:H1t111i11g. V,111 \1n;wrg\ltlclig� 1:1. ung.::111•.HiV1,,;rde 
1 .. �,.1 1,i1H,11i'1i11g is !Hili' ho.:1 :.1111 ,lcd \•,u, ,.k ,, d11h.mk p,::.::11 �1,ral�c. Dç%<: h,·r,1,·p,:::•r.,:1,l •,!nat-;:
t;:\t"·u11:1\. 

Il>. 1-1.: r hov,:,1•,t.nnd,: l.ir�11g1 d� r:!,;htl11111!. tilt d1: C{llldu.,i.: d:,t v,:n•,c;N,h:r lJ'.'11 up:•,• •�·tic 
t1\1tt.:k11 op ht:t .sc�mdpulll he��è gesteld dm e,c,�o :;prnkc i� \'<lil t:CII ,·ed.H1dèa -,·erb,md,:1111.:id 
to-'t�. b�doclcl in .irti!,d 6.24 \ uo r.lt: Mw Her \'<'1'wck oni l1>rnc!i,.,.., i11g h: 1e,·c:d1t 11lf(,'.\\<!1..;-11 

17. 1 lee h�roep i,;; ongegroml. Voç,· t>.cn pro..:eskosccmer(>01deling besrnat geen :i,111lei:li11�.
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Besli.;;sing 

Oc rcchcb.rnl.: verkhiart hel b�roep ongee,mnd. 

Afä::h1ifl verzo1l<kn aan µc11l1J<:11 op. Z 9 Sff. 2016 

R1id1ts111idd'-•I 
Tel:c:n dctl! ttilspr,mk kan lii1111c11 :1.es ,,�ken na 1k dag ,,,m v<:rlendir� ll.1�1 van hogl?r b�rOl1p 
wv1<lc11 i11gcsl•:ld l•i.i de 1-\ fdcliug bc�llll.lfsn:,;;ln.:-prr.ak va11 de Rnatl w.n Slalc. /\Is hoger 
l11m>.':r1 is ias��ti;:kl. ka11 bij de, o,ir1.ic11iJ1�11r:!'l:lltcr \'illl de hogerlie1oepsrcd1ti:1 wonkn 
vcrzod,! on\ het treilen van een ..-oorlQpige vuu, áeni11g of om het ophcfti:11 of wijzig1:n van 
c.::11 hij dez.:: uitsp1m1!- �\!trnftè11 v,101·l•lpip;.: voc>r7.il:ning. 
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Besluit 

Kenmerk: 653948/658737 
Betreft: toestemming voor het verzorgen van een commerciële radio-omroepdienst 

Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het verzoek van Radio Limburg 97FM B.V. 
voor toestemming als bedoeld in artikel 3. 1, eerste lid, van de Mediawet 2008. 

A. Verloop van de procedure

1. Bij brief van 29 ol<tober 2015, ontvangen door het Commissariaat voor de Media (hierna: het

Commissariaat) op 2 november 2015, heeft Radio Limburg 97FM B.V .• statutair gevestigd te

Maastricht en ingeschreven bij de l<amer van l<oophandel onder nummer 14059854, bij het 
Comrnissariaat een aanvraag ingediend voor toestemming om als commerciële media-instelling

een commerciële omroepdiensl te verzorgen met de naam "Omusic Limburg�. Deze

omroepdienst heeft betrekking op radio-omroep.

B. Relevante bepalingen

2. Titel 3.1 van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met betrekking tot de 
aanvraag voor het varzorgen van commerciële mediadiensten Voor de relevante wetsartikelen

wordt verwezen naar de bijlage.

C Overwegingen Cornmissariaalt 

3. Radio Limburg 97FM heeft bij brief van 29 oktober 2015. ontvangen door het Commissariaat op 
2 november 2015, een aanvraag inBediend voor toestemming om als commerciële media
instelling een commerciêle radio-omroepdienst te verzorgen met de naam ·amusie Limburg·. Het

Commissariaat heeft de aanvraag getoetst en heeft daarbij het volgende overwogen.

4 Op grond van de arti!<elen 3:1, eerste lid, en 3.2, eerste lid, van de Mediawet 2008 wordt een 

toestemming op aanvraag verleend en geldt voor vijf jaar. 

5 Gebleken is dat geen van de in arti�:el 3.3 van de Mediawet 2008 genoemde gronden om de 

toestemming af te wijzen aanwezig is. 

6. Het Commissariaat besluit dan ook om Radio Limburg 97FM B.V. een toestemming te verlenen

om als commerciêle media-instellin!J een commerciële omroepdienst te verzorgen via een

programmakanaal met de naam ·amusie Limburg", onverminderd het bepaalde bij of krachtens
de Telecommunicatiewet. De toesteimming heeft betrekking op radio-omroep.



D. Openbaarmaking

7. Het Commissariaat zal de volledigei tel<st van het besluit, met uitzondering van de daarin
vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijl<e bedrijfsgegevens. openbaar maken door publicatie

op zijn website. De publicatie vindt plaats veertien dagen nadat het besluit op de in artikel 3:41
van de Algemene wel besluursrechl voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 

1
• Het 

Commissariaat ziet daartoe geen belemmering op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid 
van bestuur. 

E. Besluit

8. Op grond van hèt voorgaande besluit het Commissariaat als Volgt:

het Commissariaat besluit Radio Limburg 9ïFM B.V. met ingang van 29 november 
2015 voor een periode van vijf jaar toestemming te verlenen om als commerciële 

media-instelling een comrnerciele radio-omroepdienst te vsrzorgen via een 

progran11nal<anc1al met de naeim "Omusic Limburg", onvem1indc)rd liet bepaalde bij of 
krachtens de Telecomrminicaliewet: 

Il hut Cornrn1sst1riaat maakt d,¾ volledige tekst. van dit besluit. vo01t1�11 d,tgen na c!e 
voorgeschreven bel<endnwl�1119 daarvan, met uitzondering vcm cle daarin vermelde 
persoonsgegev1"ns en ve,rtrouw0lijl<e bedrijfsgegevens, openbaar door publicatie op zijn 

website. 

1-ltll/efsurn, 10 11ovember 2015

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning 

VûO(litler 
drs. Eric Eljon 
commissaris 

Selanghebbenden die zich me: d1! besluit niet kunnen verenigen. kunnen op grond var. de Algemene wel bestuursrecht binnen 

zes we\er, 11a de dag waaro1> dil u2sluît is lleke111:Jge111aakl bezwaar maken bij het Commissariaat voor de Media. Postbus 

1426. 1200 BK te Hilversum 

aijtage: relevante wettekst Mediawet 2008 

' dat wil zeggen door loezendi11g aan de belanghebbende. 

2 



Bijlage: Relevante wettel<st Mediawet 2008 

Mediawet 2008: 

Titel 3.1. Toestemming omroepdienstun 

Artil<el 3.1 

1, Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet is het verzorgen van 
een commerciële omroepdienst :alleen toegestaan met toestemming van het Commissariaat. 

2. Als een commerciële media-lnst,elling meerdere programmakanalen verzorgt, is voor ieder
programmakanaal afzonderlijk toestemming nodig.

3, Als een commerciële media-inst,elling het door een derde aangeleverde programma-aanbod
van een programmakanaal wijziot, heeft die commerciële media-instelling voor het gewijzigde
programmakanaal toestemming nodig.

4. BiJ ministeriële regeling kunnen regels worclen gesteld over de wijze waarop aanvragen voor
een toestemming worden ingedi,and.

Artil<el 3,2 
1. Een toestemming wordt op aanvraag verleend en geldt voor vijf jaar.
2. Een toestemming is niet overdraagbaar en vervalt van rechtswege na afloop van de

toestemmingsperiode.
3, In de toestemming wordt aangeueven of deze betrekking heeft op televisieomroep of op radio

omroep.

4. Op grond van een toestemming voor televisieomroep is het tevens toegestaan teletekst le
verzorgen.

Arlilt�I 3.3 
Hel Commissariaat kan een aanvraag afwijzen als: 
a. de door de aanvrager bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zfjn;

of

b. redelijkerwijs te verwachten is dat cle aanvrager zich niet zal houden aan het
bepaalde bij of krachtens deze wet.

Artil<el 3A 
·1 Het Commissariaat trekt een toe:stemming in als de commerciële media-instelling: 

a. daarom verzoekt; of
b. in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde toezichtskosten, bedoeld in

artikel 3.30.
2. Het Commissariaat kan een toestemming intrekken als de commerciële media-instelling:

a. bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens verstrel<t blijkt te hebben: of 
b. overigens niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens deze wet of artikel 5:20 van

de Algemene wet bestuursrecht.

-3-



B.2.1. Functionaris 1

Naan 

Volledige voornamen 

Functie bij aanvrager: Enig bestuurder Hartelet Holding Maastrkht BV 

Soort identiteitsbewijs: Paspoort 

Nummer identiteitsbewijs 

Vcrtegcnwoordigingsbcvocgdhcid: Alleen/ zelfstandig 

Opgave van be11erkingen van bevoegdheid: niet van toepac;sing 

Bevoegdheid blijkt uit: Handelsregister 

Bcpcrking(en) van de hevoegcÎheid hlijken uit: niet van toepassing 
', 

Handtckc 

82 - Functioflaris 
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B.3. Statutaire en financiële positie

B.3.1 De aanvrager is een recht�persoon, opgericht in overeenstemming met het

recht va n een van de lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij 

zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en heeft zijn 
statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische 
Ruimte. 

B.3.2 De aanvrager is wel/niet* ontbonden.

B.3.3 De aanvrager is weJ/niet* failliet verklaard.
0.3.4 De aanvrager heeft weVniet• eigen aangifte tot faillissement gedaan.

B.3.5 Een verzoek tot raillissernent van de aanvrager is wet;/niet"" ingediend.
B.3.6 Aan de aanvrager is wel/geen" surseance van betaling verleend.

B.3.7 De aanvrager heeft wel/geen• aanvraag tot surseance van betaling gedaan.



1.18 
C34. 1 Oeschrijvin9 eigenclonis• e,1 1.ayye11sclrnpsverhoudlnge11 

B.4.1. Beschrijving eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen

Hel geplaatste kapitaal van Radio Limhurg 97FM B.V. bedraagt EUR l 8.152,0O euro 

en bestaat uit 18.152 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1.-. welke 

allemaal worden gehouden door Radio Limburg Holding B.V. 

In Radio Limburg Holding BV worden de aandelen gehouden door: 
Bartelet Holding Maastricht BV [75%) 
Qmusic Nederland BV (25%) 

l)eze samenwerking is getoetst op verbonden l1eid door het Commissariaat voor
de Media (bijlage 84.la)

Er is een juridische procedure geweest waarin werd geoordeeld dat de 
beoordeling van het commissariaat voor de media jlliSl was t:n dr1L er 
geen sprnkc was van een verboden samenwerking. (bijlage 134. l b) 

De samenwerking is onder meer getoetst op de onderlinge overeenkomsten 
(bijlage U.'J..lc) 

l)cze ove1·eenlcomsten zijn daarna verlengt en slechts op een enkel detail

gewijzigd (bijlage B4.lcl) 

Radio Limburg 97FM BV financiert uit eigen middelen. 

B41b 

Er is geen sprake van vreemde vermogen van de aanvrager, zoals obligatieleningen, 

achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is 

verstrekt 

B4 Ic. B1nc1 - B41f - Bt11g 

Radio Limburg 97r:M wordt op een onafhankelijk wijze bestuurd via Radio 

Limburg Holcling 13v en 13artelet Holding Maastricht BV door Zie 

eerder toegevoegde documenten. 

Besluitvorming binnen de raad van bestuur en de aandeelhoudersvergadering 

vindt in beginsel bij meerderheidsbesluit plaats. Dit geldt in iecle-r geval voor 

benoeming. schorsing of ontslag van leden van het bestuur. Momenteel is geen 

raad van commissarissen ingesteld. 

Er zijn geen doorlopende volmachten afgegeven. 



841e 

Het doel en de feitelijke werkzaamheden van Radio Limburg Holding B.V. bestaan (kort gezegd) 
uit het verrichten van houdsterwerkzaamheden. 
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Pl\RTIJEN 

LICENTIEOVEREENKOMST 

RADIO Q-MCJSIC LIMBURG 

� l_1m:L2(H L 

L l}c,, Vt!1111011tsch:1p naar b�titcnl:md� recht MEDIA LAAN NV (voorheen: N.V. 

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ). gc!\·c�tigrl 2a1: de Mcdiah1in 1, l80i1 

\' i!n,<.>l'd<:. u: lk;r,cn t·c.:d1tsgchlit, vctl<:l:(;Ownordigd 

n,1Ct!\en "IHcdialaan"; 

c!1 

D1.: l,-,,;lu1t·11 vcmt,jotschap RADIO LIMHU RG IJ7'FM HV, g.:1·c�ti�d :ian de: 

11crn \ r" 

K<J:H.:rslJ�Cl'.'ism1:1� 26. 1:,(,(11 \\'l. Sncd�. t<- <kzen n:dllsgdd1� n:ctq::t•r;w,irllCi1gtl cl.JO! haar 

li.:,;tl·llrdcr.. H:im:kt �fr,ld.1.ni M:t;,�mcln H.\'., luc:n1:1 k- 11,wmen '·'Racli,> Limburg": 

C>VER\\/EGINGEN

H:-1d:,, l .:111iwrg is hm.:d;;rc;r v,m e,•n 1u1;�rc11un111� Y:m l1u C11a1u1i.,;i:aru:u \-uur ,1,: !\·ft1.lia 

vc" ,r ht:I n::·zorgl•fl 1·,111 �co co:111ncn:1èl!! (J11trücpdk!rtSI t!ll \ 111 cca F-�i-v<:rgu1111i,:g ,·oor 

11<:< 1·<:r1.w·t.:n 1·:rn 11kt hnddi1kc commcn:iëlc rndLO omroep i11 Ul' prcwim:i.: Li111hur;� 

1111dcld-. lid b"d R:l.i ,·n :tlk>ltu.;nt ît\, waar,,vcr «ÎJ 10� •{' heden ,·<.·l',.:hil!cttdc 

t:1diop:ogr,u11111:1 '� hc-cft mtg .. ·zondcn. 

111. lt.1chn l .iml,u:-g ,� H1(J(ncmcm onder d<: 1111:im Q-l\lu:-:ic Limburg l":tl\ nii:uv,

1:id1oprogr;11mn:, rt ver.:t.m:;?ei\ c:n wcr.s! toc5tttrnnmg t<: k.rijgl:n 1·rn i\·lcd;ala:m hel merk

Q r.fllSIC hi,·n-.. or re !�cl,wikcn.

IV. i\lcdia):;.;\ll is b.:-tc1d d1;Zl' to.:s tcmuung rmck-r rolg('n�lc \-(11')1 ,\ :tardtn re v1.:rk11co.

PAR'T'lJF.N ZIJN HF.T VOLCF.NOE OVEREENGEKOMEN 

1. Licentie

1.1. i\kdi:1iaan vcrlccnr hierbij n,or de duur mu dc1.c.- uvcrccnkomst :ii:tn R:idio ümlnui l:en 

niet r:.:du�icn:, nier :<uli fü:c!1ticcrl.r.u:c m niet ovcrdrangharc liccniJc t.>ll) het Q-MCSIC: 



woordmcrl, (l\o 700RS?j, iu.:r ,1urcur,m:c:hrdi1k hc,u.:lu:rn1J1.: Q �!u:- i1.: logo @ïii-m L1l clc
tl, ,mcm11a111c11 �i:nu:,idim!Jurg.nl. c1-1m:sidi.mln11:g.nl tn 4l·tTl\1:nc-liJ1.,bmg.nl, hic::rn:1 

�e7(:!mcnlijJ.. onk ·'ck Mc:rkcn", mals 11<.-cr!--dcg<I in Hijbec.J., te gel Htiikcn ·,·oor het
t'èr�<>,gl·ll v:m c,t,n r:tdiop101:,>T:unn,:1 ond:er d" naam "(�.}du,Îl: Liml,a,�", w:i:iro11d.::r H)Ot: 

(.4.) 11c.:1 1utr.�nd..:n nm J.it pmgca111m;\ vi:t èt.: freq!..tCll!Ïcs biuat·n k:w.::I 825 �n :1llc,11m·m
.•\Î 

{b} h::t g::hnük \'?.n het Q-;\ll'SIC 1m'rk vr)Ot d1· hen:111üni van het radi11-11ro�r:10mia
"l)-�lusic l .imhurg'';

I . .'�. R:1dio T.im!,.,r/! :m! cl<! �k1k<:1: :tUc<'t·, H•·bn1ikc-n in .-,n•r,'t'n::�"mmi,�:g 1ncr d,· ia B1jla� lJ 

( llL'Crgck)�<k Q-\lu�;i•: lm·.11..I 'l\�nu:tl. llidio l.imb11r!! 1fü:lli ie1kr ,·01 ,rgc::ni1:ni·:1 gt>hruik \0
:

111 
lk Î\lcrl.�11 \"OMA�· ter sch:-ifrd ijlu· gotdlMiring t·, 11 ,,. Il' l.:;tgc·!t a:,n ;\l1:c.lii1l:1a11.

! . ,. l{tc!i,, Umhuri,: c�l-. .:m ll:tr �h,;Ji..!:•:u, rc:chrhchbl•,Hh: i ... 1.n blijft up de Mr.tlt:n. Dc1.c:
()',l'tv, akom;i ho:1d1 :z1·çn •·•·•·�d:·lch•. \ :ui rcCÎ1!-:n 111

! .�. R;!L:1·• J ,i·nhu1:• /al �:..:\:H t 11! d 1, ,·\i· \".Hl 1:•tdl,·• , , 1,·d ;;i_.,:·• •dm n. �:;: n, t:t,\':,11! c�d!1 u
!Hh.l:.:�:-( ,. •rt:�� in�:.-1-aij\ in.�. , ,1 1 " t ,1 •t •'- 1·u1•1 t:'" prt:i,·llth•f't.•11� :t .Ul\ r·:1s�.:i1 • ,l (do,·n, 
rc�.i .. :1·•.:t .. :t, 1,1,:t btn·�·kktJ:g i ,! .{ t! .,. ··,J :\)t,;:�·•.. d�1�t�ot�,I\!:: !l"·�r\·p�n tn.1,r ui" b·.·p�·rkt
t•.u Hf\Jtl ,·.; .. H" c.,v..:1:c-"u�n.:t\l11,tt11,,�1 ..,,: .1 pf 1ncc.·1 ,·;u, ,h� '.\1":d,.·u ... ,, ,.L· d<'1• d.,.�11t,, n!\•l

m,:ch:,,, l·tl;.:r� en u:1:: han �d!�Ctlt•: 111likln:..1:\În.!!,c:l :r.11:h :tulk a •mr.h,,u,ll,:• �-.111 gc•d;,V.!t:1gçn 
,!ic 1,n1,;.: t.1,ude1'. kunnen '.c·idc:i d:1t de 6•1t>•.hriU en/ c,i tl:p111:1tic van \kdi:!I rnu rn/o:

h,1:ir rcdt:l:ll \·:u: imo:!l,.c.:tudc c:1i.:11d1,m c:n ,1.-i11-·c1·•N:\'\II' rcchu·n 7.•:>il� �c:nnt::nd 11� :ir:il-..l·I 
1..2 :.c.:h.ttk ;,;-,u k,11�ncn worden roc,�,brachr.

!.li. lbdi<> l.1mbu� i� niN �crccht1id np t� o:t:dt:n tegen derdc-11 die: m!Jl'cuk ,mkt:n op de: 
'.\\crl • .:n. t1:ni:ij �l.:di:d,tan da;;n<11: l·xplid.:l �chriftd1jl.l' tr,�,m:mming heeft \·l·t-lc"11cl Rad1 .. 

Limburg x,il !\IL>th:1h,an 11nvc1 wi1ld np tk i10t)t,tt:- brc11�c1\ \·,m icd.:rt- mtigclijl,c inbn,.ik t•p 
d, ?,b·kcn z,,th-a iij hirm1cc i•c.,�11d �;ikt. 

i.7. lnlfü11 lt.1c.lu1 Limhl,tg eer i'akc \';\tl he� gtbmiJ; viin de i\Jctkcn duur een <lente wnr<it

:rnagcsprokc.:11 w.::gcos (\'t:'.ff!U:cn.lc} �1htc11k np rechten 1·:111 l!C1:i.• tierde, zal ;,ij �lcdiaban 
hicrnn <JtWt-twiitd c,p ck: hnogtc: l,r(·ngcn c11 zal 7.!J M.:<liaban de gclcRc11hcid Y,C\ C.:!l zich 
lu::nc�c:n 1<: vctW\:rcn. H.nilio I i,r.!mr,:! :-:.il aUc rcddijkc- 11:in•.•:ij?in�:;n v11n \kdulaa,: 
opvolgen in haar r�:cuc� n:.:n �noemdé derde, w\laroacll'r tl·vc1H uc :1:,m,,1jm\)t v:tn d 
a<lv, ,cmu d1�· de: zaak )(al b::h:111ddt:;1. 

2 



C 

l :.;_ b,.lii:11 1!<! in cfü :irtikd 1.1 g<:llrr<'llldt: ii1:� nrit: \Vnr,lr Sci:i:1<:igd f'>f ,)p�c�ch: 1r!, 1.:11 Rl!din
Limb.ir� 1c,kr gdw1.1il: ,·a,1 h.:-1 1ck,·n • (> :\l11!<i.:'" c.'I\ ·'Q :\.k,;Ï:.: 1 .imhurg" :H.tk<:n 1:n 1:,"'�'�:i:.r 

h,-,�1ckn. 

2. Fi!lancii:n

..'.. 1. 

1 )1. 1<· ,,, rt:.:,·ni:,!Jll , r:·(·td' .1: ,·. -.--d· 'l!. :1,"·: 11111.:1.n.! t ·t 1 ,k; z�,d\: \., i :-�,d.��� n t ,.h d;,� ,\·:•? 
• •!ld,·m.-1,cn::.y. ,P l',ndÎ.!_!! ,,p ,.! • ,b ,1m J .. , (k f•\I :'ë.l'/,'l:nai11� ·• �1, !{:ult" l.!1nh:1r;� 1·v ,r

k,?,·t·i B��!- <:11 ;1l\Htn�:nt -:.\ riud1:�1. �1! t1!,_.t '·' ts:d, ,t..:d1..�ngd.

',;t ... .:-rlnt ♦p ·.-.. ,n c.lr!c..· '�; 1:! \:' ,•;• ,,! ;u\\:c1�;:1 •!n.-Jü�g t·,,:t t�Z•.: ,,,., t�c1:k<1H1.�, �!Il:!":;: l1]lt'

i,,.:\·n;,.·r�d dc.·J�· ,,,·,:rcl·n! .. ·,_,n .:1 :, :1H1 u l:jth. cr..-1i1t1th;! "P rt"� ,.._.-l�c.·a, l•ll:. n11t.:hn11.·n1H1� '♦1 1?,

'-,:ti 1.>f'7.(·�u:nn�n ,·1a: d:-i� n1·,.::id,:,f .

·a� ::�11"-é m,:.:- \"A'1 h�·r;;ling , f f:1 :lli.,�<:n'. c•1:; , :1n d( l,· \,cct.:,:: p.m 1j ·,;-.,: d! aa!1gl·\·r.l.1g.i, da::

\._'cl 1n.J!�:tl d� \\'<:,J,-1 p:u·,;1 111 -;1 ... :.1 , •?IJ �nr-;i:,,n, c , �n he. a,hnr�, .,f f:,�lii,;cc�'!<:ni \' ,·,r,�t 

'.1,J de.: "·1::k;pmri1 w,,r,lt, 11:il•111!,i,:1: ,·n i,�di..·n \ .en r.icp::.-;;•:i:1� · h:1H l'Lcl\Bop,..,;fi-.:·

n•ct lkn:1d �-- �d111f1d:;:, t,: 1 crkl.:r;·n ,\I!�· rcc:hrt•1: c·i: plid1rcn ,. a1� Ot' CJ'.1th,,nd�;1 

n:da�pc,:,c'i(•!l ;1,-,nd1:r \ 11•)1\,dv,u,I Il'• .:r ,� nc·111,:a: 

lcJ u1, rtn lwnc:,, v,111 ten l:>i:z11:hth,mth:r1 11il cc.:11 1Jo.::;k1ll c,h1it l·cn �c:rc,:hcd.ij�.: 

u:!-p:.1:1k, nl�i- li:H di: ,;,1111•;:wt:rljn� ct;:,,:,.-n p:1(lijcll om·rJ<:b.!1:lia:!,· i� ,.f i11 :,niiti i� 

-:,_4 \l�li;tlaan i:- g<.:ttrhtii-(è (k mc:rxlirca.i,· p1:1· dm-:c! O{' i.:: z�g_:::c:,! i1! 1Ji�n lb<l111 i .iml:-•.a-;? n.1a,. 

til: m<:!1111� ·.an �fc:di,11:l:rn bc:dr �cbmJcld 1n strijJ mt.:i h,;;1r hd,1ng:::n :11� 11�rkl1ou<l�r..:1. 



,.:-. Rtc?m·,1 t!I: pltchten cli.• n�;;r hun aard 111:stcmd 1.ij11 rm c,ok n:1 uc,:-i,1c.h,;i11g, a:1 ck·

.-,n:r•Jcnkom�t v, 11 ,ri tt· c.imcn, hhj,·cn na onrhioclii:g rnn deze !J\"t'1-c1.:nkurnsl f,t:�r:tv.n j, ,r 

d�z<. ixc:ht\!11 1:n plid11rn hd1on·n ,-rij,_.,,,rin� ,·n :rnnspr::ikelijidK·id ,:11rtikc·I ?). 

Mdwimhu1:drng (., rrikd 5) en tv,p:tsidij!, 1i.:d11 n1 fon11n (:1rrikd 6. 1 t:11 (j ?.J.

4. t\;m�pr.tktlijkhcid

-f..;. Hi:t gdn-uik \ :,H <l.:: iWlJl,1 1 l :;..:no:;md:: li,;cnrtè gt�duedï \'<>n, Clgt"n nsicn \·,,n i�:1tli,:
Limburg. 

L.:!. lm.licn s.pr·:kc j,.- ma (:l:11 h�<.;:11di;�1n� ,na d::zc: 11vcrccakom,, :wal� licpa::ild in ;11tikcl .,.-;(,:i 

:,Îill l',mi1en ren op%idu.: •, ;,;; dk:mr nicc a:rn!-pl'akchjk 1•oor cni�c scha<lc: t>f ko:nc.·n d11: hï.:1 

gfw,!g /Îjn \·:111 du: h.-ë-1111h;•a;•>. 

5. Gehcimh,,uding

5.1. l'nr1;,·11 n,Hc·r, alk· inli 1:111:i!lc 1m:r lic.·rrd,ki.ng tor dJrnar c:11 linn ac11\·1tc,tc11. wa:m·:111 11j i:1 

:·o::tli.:hjkl\( iJ 111ner .. •11 hl'wi;p1 n tbr dt:zt Y..:ctu:,t:\\'dijk nn �111,i is, 1.•f'��c.1du op •�.elk:: wijze 

zi; d::z•::r:li,ria:HÎ<: v1:11,i·i 1!'-"''. <·\!,u,li.\'t l:1kiwhru:dr!c1: tn nkt :a>ni.k-r sclniftdijl,,· 

l<���t't·nunrt1� ,-�n de: ,t!ttJ.:y,• t'�l'itJ • •P t-nÎ�t rk·t ,vi;4'��- .•�h�·A -..( gcdl•c:lt<·li tk ... 1a d\•rd,··l 

1111:dc.1.1,·I, ·1 

� 1 t >:..· .:.:t,:·i;!,I u. •• �d, H::,!�' l.:' p ficht P I�•, "' •1 b , 1 l�l ·co1t lt:t1 u I lld 1 '-'lJ ? , :h Ó!' ,:·1 il,,·1 ;-:tt.·h lt•it ui,-1 

:,hÎ!cn ,.:.! l :, :... 7.'•\ er,:- n 11·1· urhru:7. t111 rnnï.-tl::ling bt.a:1:1; '>P l! n1,1<l · •. \:l ,,:· kri1..:h:.·u« 

ct·n ,n • tl'Ît;l, , , ,, 1r:-;c:hdf1 ,,i r.·d1t1.'.tiijkc uir,pr:ial:. 

6. 

(,.1 

Ov,:1igr hr.-p�1lingcsn 

( lp <lc/1. o<'l'C•:cnk,;:n"t C',, ;,!',.- d.,�rnit ,·c.;l>rr\0 l•Jl:1cude of tl .• :,rmt:L ,·erb,ll\d lv>udcmk 

:!e�c:hi1ic1: i� Nt:dcrl·md� r-:i:1, 1 ,·i111 rnco:ism;v.. 

6 . .2. \ll1, g, �d1ili,·11 ,1ic on�t�,,:, i:.1.1r :tanlciding v, .. � de �•atÎl'rha\ i�c m·crc.:1?!.:,mH dan wd \·:111 

n�d�r,: dau:ia n ,.r,di1!-:r<.!,· , ,, ,•1:t:c:1kum,;x•n, 'l.11l!c1: wnrtl.:n hc�lcclu o·, l!ri:<:nkmn�rtg het 

:\rhitragr: H.cgic111,:1ll 1•;1!1 111:1 ·-..:cd.-rlimds :\tb!lr;igc lnscirn,,c. 

<,. i. lng,:\•al vim nit:righcid ,·:11: ,·:·n "f 1m:et bcp?.ling::n van ,lt-zt· o,·crcc,i!u,m�. bliwc:n ,Ic: 

<,1·crig:'. bt:paii1:�11 1•;m k.r:1ch1. l':u:tij,w verplichten neb rcc-ds m1 u111r alsd:,n 11w1 ,·lb:u: in 

'" crk-g k 1r�d�·.11 over ni,'11,\·!• b�p:!IÎIIKtll eer vcrt•;111ginr, v:111 de- n1ettg<: bq1,1l:11gl":\, w�:1rb1j 

{\'\1<1r zo•,,:cl 1nr.>gclijk) dt- �trddiinr, ,·,m de%,: �•\cr,1cnk�,1nH (;n d.:.- llÎ<!t��c lx:p,\1111�,-11 

bc!1':iudrn :,iijfc. 
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RADIO Q-t\lUSJC Lli\IBURG 

11 l1H:Î 21) 1 .t 

1. De: hl·�li,tc:n n:nnnor:-diap Rt\.010 LIMBUHG 97F.l\t DV, µ;c:n:stig1I :1;1111k

��11pn:-bi�i:rs:-ltr:1:u �(i. 1\(1111 \X'I. :-;nl'l:I;, fl' lk-i'i:tl 1·c:d1r::�dcl1g \" l'ftl'J4l'11Wllrmligtl <l11or h:1ar

h1:-"tl11ll'r.lc:r. l\;trtck-1 1 loldin).!, \la:1s1richt ll.\' .. hinn:t Il' 11111:1111:11' Radio Limhurg";

1 >._. lw.,l"1<.•11 HIIIVl(l(,:d1:l1' Q-i\lUSfC NEOER l.AN D nv. 1;,·v�·�rii,..11.I a:lll dl.' Pm,I \:Il\ 

\ li�::i11_g1·m1:-;1.11 Il 1 1 >. IIJ'J(, IS 1--.: \ 111,;1çrda111. t :· d1·1., 11 ro:ch,�i:c: ldtf� 11:rtl';.!t: f\\\'rt11Hligd 

d1 ,ur ha:tr dirn·tl'Ul inna 11· 1 1<11·nw11 '"().·i'.·Iusic 

N l'dcrland": 

ILidr, 1 l.i111h, t1}: j,; 11< ,11d,1n \ ,111 1·,·11 1< 11;�1u 1111H11;: u11 h,·, C, 11111 ni:,!<;11 ia:11 \ ""r 111· .\ lnlia 

1, 1111· h1 t \ 1:t/111';!,.11 1 nn 1Tll ,:1111m1c:rt:i<: k unu-, ><·pdic:11-;1 l"II , :11'1 t'l'll F�I , t'LJtlllnÎ11� , <1or 

lwt, ...-r;,111,!1'tl I a11 1111.·r-l:i11dd1ik1· comm1.•rcid1· r:1.li, 1-111nr• ,,:p 111 1lt· 11n,1 ui.:tt l .imhuri!. 

mi.ldds lwr k1,·cl 1{2;') lil :1ll111mc:111 •· \, \\":tn"·•·r :,iJ 1m ••p h ... 1.l.·11 ,·,·r�chill.-ml1·

ra die •lll't 1�ra111111:1 ·� hedr uitgl·z,,ndcn.

ll. C__>-\Ji,-;ic �•·lkl'l:111d is ,·.-11 llll'di,tl,,:drijt' ,b, zi.:11 h,:zi!:h"u,lr 11wr lwt pnnluo:,·r1·111:111

11 1nlia �:lllh,,�I. \\:1:tr11mk·r ho:1 r:1di11p1 .. ,i,�1111111:1 "CJ-.\lusk'', d:11 \\'t,rd1 11irgo:z, 111d1•11 up lil

hmldiik1· l ·.\I -�-the r. c �1 dl· di,:iralc 1 ). \ IH ...-d,c:r. on:r ltt:1 i, füTt1i:r en ,·i:1 Lk k:1bd.

111. R:1,li, , l .imhur� ;,·, ,.:l-1 11.rnr II inl\l 111nli:1-:1:111l,, ,d ,·rn ,r l 1:1ar c, 1111111cr.:ii.:I.· radi, >·< ,nm �1' l'I' 

(..) .\lu:<i1· :\çderl:111d i� h.-rcid dit 1111.:di:1 :1:111b11d Il' prod11c,·n·11.

1 \ ·. R :1.Ji" l .imhur� Vl'rk·l'll: d:1:1rom :1:111 ei .\lu�i,· :--.:c:ck·rbml ol\<ll'r d,· n,l�l.'lldl' , "t11w ,1:trdl·11 

opdr:1d1r ll°1I het prod11cc·rcn 1·:tu 111<:di:1-:1:1111>11,I in Lil: ,·orlll \':111 een rad1<tprt1gr:m1111;1

''IJ .\lusil.'. l .1lllhur;(.

PARTIJ EN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGF.KOl\·lEN 
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l. Prod11c1icopdrncht en -eisen

1.1. CJ-:\lu�ic 1'cdl·t-l:1ml producter111111pdr:icht nn Radio l.imlmrg mcdia-a:111uod (hit·rn:1 her 

;.�lcdia-il,Hlhod") in 11n:r\:cns1cm1ni11� mi:1 J\: 11mkr�1aafük prnduc1i'-·-cic<c11. 

1.2. 1 h·1 ;\IL·dia-a:1nl,11d is L'<>lllinu. \\·:11 i>L·lekcnt rbr lil', stt:nl,- 2-11111r pcnh� dl1l1r1 l'•I Îl·dcn: 

Ll� 1ijdi� aan lbdi, > l .i111hur� \\·1 ,nlt aan�L·ll·,·erd. 1 l,·1 ;\lnlia -:t.111h11d nm, :11 1c1 en� de d111 ,r 

lt:idio I jmhurg tl' k,·ercn rcdamcbood:-cl13ppl·tl. 

1 •. 1. l lc1 :\kdi:1-aanhllll ,,·tmh gl11w,h1cet.:nl in '" crcL·nstL·1111ni11g met hL'I pr, •�r:mm1:1-j:1:wph111

"(�-\lusic l.imhurg" 01icma "Jaarplan"). Llit· bt·idc \\'11nlc11 1·:1�tgt�ackl ,loor Radio 

l .imhur� (z11:1ls hcp:1:ild in :irrikd 2.1).

IA. 1 h·t �lc:di:1-l:111lmd t� in ltl'I hijz,mdL'I gt.:rid1t "I' liL·r gd,icd in l.i111hurg &11 kaH·l B2;1 

h,:srr1j kr. i11 dit• %111 d:11: 

{a) her \lcdi:1-:1:mhod d:1:-."-·lijks 1 :111 m:1:rnd:1g 111t 1·11 nw1 nijd:1;{ �c,lur,:nde riL·r uur p..-r 

d:1;; 1:11 "P z,11�· rd:1� L·n "/< ,11,b� �l·dun:mlc drit· m1r 111:-scn ()"7Jl(J �1ur t·n I IJ.110 uur in 

hl.'1 hij:tomh'I' gn1dH i., , ,p l .i111hml-(, c, ,n f, ,nn de ridirlijnl'M\ ✓.n:1ls 1 :1�ll4t�tdd in h('1 

n,11w111nt l\1�:-1.·n h1.·t ( :,,111:ni:-:-ari:1:11 n111r d1.· .\kdia l·ll h1.•1; .\�l·11hd1:1p Tdn:om 1.·11 

;,,1;,b 11:1d1.·r mll'lh ,:1�1g1.·lq.;d 111 l:.·1 J1a1pl.m (hi1.·n1:, "l{cgiiogccid1l Aanhocl''): 

(h) hl'I .\11.•1.li:1•:1:mlmd n,nr ,r:11 lw11·1 (1 til' 1,,·1.•rigr 1i\d1.·11 1,..,,:1:1111i1111nli:1-,1:111b11d dit 

id1.·111id, is :i:111 hr:1 llll.'tli:1-a:111l ll,d d:11 1� ;\(usir ;'\1.·di.:rlaml uil ✓.l.'11d1 "I' h1.·1 bmklijkl·

l·.\1 bn-1 \Il\ (hk·ru:1 ·•Nil'I-R1.•giog1.•rid11 Aa11hml"); 1.·11

(1.'I het .\f.:llia :,anhnd 1t1:d11rt·lldt· 2-1 uur l't:r d:1i•. in tik f.l'\al il'lk·1 11u1 1:1.·11111:1:il 

,mdcrl 1r,,ki:11 wordt rn, ,r 1k· mdding d:u gl'l11i�tnd w,,r,l1 1u.1r "(J-.\lu�it l .iu1l,ur1,(. 

1.:71. 1 ll-r �lnli:1-:1:111h11d n 1ldnc1 1, a1 lw1r1.·f! ",rm ,·n 111li11ud :1:11 1 1.k \h·di:t\\ t:l 1.·11 d;1:u1>p 

gd>.1�·L·rd,· rcl'�d�c,·inl,! 1:11 bdál. 

2. Rcdactio11clc vcmntwoordl'lijkhciû

Radi,, l .i111h11r� 111.:p:1:1!1 Lk ,·urm 1·11 inlu,ud, :111 h1.·f �lnli:1-:1;111lu ,d 1.·n Î5 d.1.1r

1 cr:n11,1011rtli:lij�, 1111r in tk 1111 c111 :1nil-a·l .,.5 li,I 1 :'.l"di:11,Tf.

Dl.' inn1lli11� ran lil'! IK·p.1:1l1ll' in :11 cik1.·I 2.1 �d >t:llrl 11mkr llll'<'r middd:; hei ,·:i:-1�tL· lll·t1 , :111

het _):1:1rpb11 d11or lt:idi11 l .i111burg. R:1di,, l .i111hurg ,;tdr dit _l:1:1rpl:111 j:1:1rlijk,; 11itl·rlijk op 1

:1t1g11,111.; ra ht·srh ikki11g \·:111 lJ-.\ l11sil.' l\:,:tll'rl:1111I. lb,lio l .imhu rg ;,:11 i II het _l.1:1rpl:rn

11111�chrij, l'II op ,, dk1.· wijzl.' h1.·1 l{cgiug1·1 id111: . \:1111,, itl 11101.'1 \\'11rdt-1 1 , 111111�t:ï,:n·r11. 1m·t

dii:11 n•r,;t:111dt• d:11 de uir,·111.·rin� d:1:m an di1.·nt te p:1,:1t·n liinnt·n hl·I liudgct ,·;111 de

, ri-gor,lin�. m:1ls liq1:1:1ld in :mikl'I :;,1. t).;\lusic '\,·d...-l:111d ;,:1I j:1-1rlijk,; C:é11 (1) m:1:1llll

n1onl:11 lbdi,, l .i111lm1g het _l:1:11pl:111 IL't h1.�d,ikki11� :-11.:h t:t:n 11m:-chrij, i11� 1 an h1.·1 :-.:it·1

Rt·ió11�1.·ridm: .\:mhod a:,nk, crL·n. da1 wordt 11p.i;c11om1.•n in ltt·r _J:1:1rpla11, rcmii Radi11

l .imhu� d1t liinm·n 2 weken �d,rif1clijk al"k1.·11rr.



1� \h1:,1..- :'>:l·d,·;-1:lnd hl·W�:m 11:11 hd1111:n· ,:w R:1di11 l .imlH11i ui1 il·ntlingl·n \';til h,·r \l<.1h:1 

aanhntl ;:_1:drn·,·1:dl· l\\'l'r ,\l.'k-'n ,·Il �1d1 di:z,· dt<<g�·n:1:1gd K'r hl:::d1ikking :1.,11 H.1.li,, 

1.imlmrg. i,11.li<.•1\ h<.·I C:o:n,ni��:ai:1:u ,·:111 :I<.· .\l"di:1 d:1:1r"m n·rz.,,·!..1

:\. (J\ l'rdr.ic.:l1l en 11it:.r.l'ndi11!! \'.tll hel l\.kdia-;1anhocl 

U lbdio l.in:l,11:y. zendt ltl'I .\lnk1 a:111h11d IÎJ1kn,: de.: duur \'all dl· 11\'<.'l'l'<.'!lk1>m,: rn111im: uir 

1 i:1 lil·I dnnr h1:1r ,·nz,,n!•lt· , .. mntarii.:ll' 1:1di11 pr.i,�r:1111111:! "(.) \111:-ir l .1111h111;:" 11,iddd, 

,k fr,•,1u,•111i,-:, hin11,·11 k:,\ ,·1 ll:.!:i l'II :1ll011111:111 -. \. 

·, \ l� \lu,:ii.: :'-.n!i:1 land k-\u I li. 1 \kdi.1-:1.111!,od d1n·,.1 h1j lt:1,I;,, l .11nh1w�: :1·1'l •i',, ;' ,i, 11,

R:1d111 l .1111hu1t! 1i1dl•!. u1 111 ,,·,ldiikl11-i.l :1:111 i(' t!l'\',•ll \\'Îin· t'l1 lol·.! lt". 

-1 l .in·nti1· ,·o,,r l11·1 11if 1.r11cl,·11 \':111 hM i\·fnli.1-:1:1ttho<

\Ik- 1nll'1'II 11p lil•; \1. , 1 1 1:.111 • ,d. dil' 1,111,1:111 l,11111.I 11:1\1 ic:r�·iu \ lli .k !'' ,,:m.:1;._-.,:1dr.1d,1. 

1. ... ,1. h.:p.1:11,11, ·,nt�·.,·1 l.u1 hi: 1,, 1 ll'l/\lltk-11 ,1 ;1.1 1·.1•.1 111-1,.1; 1,,; <,l \lu,k \.,d,·rl.111,I

,·.,," ,., ,., 1 •ljj" il·.,,.,. Il,.(., 1 11nht1r" l,11·1lii· ., :11 \ l \111 t ·, ·,l:·rl.111d :,Il< i ,·- 1 .n:1,I,· 1·11 
. 

. . ., 

''lli•.fllll'll.:1 .. .-11,•11.•·11"l1'1lllll.l!•l1ll:'.lt'lh1·11 ,p,111 ,1,.11.1.11 l:,.l,,.1 

• .. �. l� \lu,H: '-v,lu·l.111111, ·:,, 11· l111 d,11 :1.111 R,1d111 l 1n1h.i:!-! .-11 lrn 1 ,,, , lo 1 ,�-1 ,11,• 1" u11,

\(h>l'hd l't'lllll.i!l::t li.r,•.lll ✓l'lld 1I ,:111 hl·I �kti1.1 :11ii1 tt,d,;,,11l,l1,ri:1id 111"ro-.,I i.l. 
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<i. Ouur ,·nn deze overeenkomst 

(,.1 Dl•;,,: 1,wrn-nkom-:-1 trn:dt in \\'l'rklll� 11\l't in�:ing \·:,n de: :i..·,-dc \\·c:rkda� 1u lk· d:1� ,·:111 

,ulll.:rtckcning en cindi�r op d,: d,m1m d:1t d1.· F�l-n:rgunning, ;111 lt:1Jio l .imhurµ voor 

k:I\ d 1\.251.•11 al111t1l\l'n1 7 \ cimlig1, en niet \n1rd 1 \ erlL·11�d. 

r,.1. :'in ,·crl,�•p \·:111 dril·(.'\) ja:tr 1\:1 ,!,· inwt•r king11·,•di11g van .lc,-c 11,·c:rc•·nko1ns1 ,(ijn 11,mijc:n 

b1.•\'0l·gcl d1.•zc.· on.'r .. ·t·nkomst Ic ,1ll1:n tijde. crnzijdig op Il' zcg_�cn n�I in ad11ncmi11g ,·:111 c1·11 

opzcg1c:rmij11 ,·:111 drie: m:1:1n<.lc:1t 

(,.:,. lll\lic:11 C)-�lusic: �c:,lc:1fand t11l·rckenli:1:ir 1clmr1schiN in h:1:1r n�plit:h1i11�t:!l op grond \':til 

:trtikd 1, ui in d1: \·crplidllini om R:1<.lio Limburg uirn,c:ring tl.' lakn gcn:n :1:111 het 

1,._,,;1;1l1k in anikd 2.1, ,;n <�·Mu:<i<.: :-,,,;nlc:rbnd na in.�t·br .. ·ki.::;1 .. ·lling ni .. ·1 in :,taal Î:< 1k·1.'-· 
1t·k11nko ming(1.·n) tl' hi:r-::1dkn l,inncn 1.·cn 1c:rmij11 v:10 n:c:n it·n ,bg.:n. i.; R:1di11 l.im l>ut'}! 

h1.·1·,.,c�cl dc:z<-' o\·crcen kom:-1 re: mu hinden. 

(1A. l'mri1cn zijn 111.:, nL·gd dl"✓.c 11\·1.•rl.'c11k11msr 11w1 1111midddlijkc: ingan� nnzijtl� 11p h: 1c:g_�1·n 

d .. ,,, 111iddd ,·:111 <'t'II a:111),!1.·11.·k1:nd sd1rij,·c11 :1:111 dl· wc1lt·rpar1ij i11di .. ·11, 

fa) sul',;t:ant:l· , an hc1:ili11� 11f foillis,;cnu·m rn 11 deze: 1n·dc.· rpuri j ,n ,1dr :1:111gt·1· 1�1;1.�d. d:111

wel i11"li<•t1 de \\'nk,p,tnij in ,.i:1:1r ,·:111 stu-s.::ll\C<.·, :111 1,<1:l!Î!li,.:, ,f i:,illis�c:111<:nr w, ,r.!1 

1 l'rkl:1:ml; 

�hJ "J... wnl..:1·p:1nij w<1nlr 111\ll)(lndcn l'll •- indien rnn tocpa:;$in;.; h:1ar tvd11�11p,·11lg.-r

nic:1 l,cr1·1d 1s �c.hrifld11J.. 1, n:rkl.11·cn .tik rcd1u·111.'ll plid111�n ,·.111 d1.· 11mh:111d11l 

rc:dll,pcrsrn 111 �111,dL-r n 11,rlll'h,,ml m'<'f' ll.' 111·1111.'11; 

kJ w1 n·n hc:11d11 nn 1.:1.:11 1<1c:z1ch1lu,11dt'I', ull l'l'll hi::;lu11 11f 11i1 c:1.•11 g,•r1.·d11dijk1.· 

1111spr:1:1k , ,,1�1 d:11 1l1· ,:11ncnwc:rl.i11� 111.-..,t·n p:1r1iil'll 1111tr11:Li.11h2:\lïs ,.( in sll'ijd 1s 

t 111.'I t ·ni�._. rcd11:<r,;�·l. 

(,.i lkdHL·n t·n plid1rt·n dit• 11:1:1r h11n :t:ml hl.'Sll'lllll zijn n,,k 11:i li1.•i.:irndiging r:1 11 dl• 

11\t'l'c•·nkrnn:-1 n,11n lt dun:n, hlij,·cn 11;1 hc�i111lii-:in� ,;m d1.·1:c: m .. ·rn·11kn111�1 Hn,ndur\·11. 

1·"1 dat· rcchtc:n t·11 plidirc:1 1 l1d1orc11 ni1w:1ri11g 1.·n :1:111spr:1kdijkl11:1d (:1r1ikcl -), 

�•·l1<:imltn11ding (:irnkd H) 1·11 r,11:p:1,sdijk rcchr en fornm (:1r1ikd 1J.I 1·11 '.1.2;. 

7. Aansµrnkclijkhcicl

-.1. lmh1.11 :-pr:ikc is \·an 1.·1·n hci.;indiging ,:111 dt·%1.' 11\'t•r,·c:nknms1 zoals htpa:dd in :111ikd (1.-J(c) 

;,ijn l':mij,·n 11·n op;rid11c: \':111 dka:1r 11id aanspr:1kclijk n ,or n1ig1.· �i:11:uk ui kos1 l'll die lw1 

g .. -.·nlg 'l.ijn ,·at\ dit· lx·i.:imliging. 

8. Gcheirnhom.ling

�. I. 1':1r1ijcn z11llc11 alk- infnrm:1ti1.· met bc1n·kking tot dk:1:1r 1.·11 hun :i,crh·i11.•i1i:n. w,1;11·,·an zij in 

rc\lcl1jkhcid m, 11:tt·n 1 >l'i�rijpl·n d;u di.·✓.1.· rcnrouwdijk ,·;111 :1:ml is, on;.:.�1ch I op ,\·1.-lkc wijze 



l 

zij dl'%<' inlonnari.: 1·l•rkri1gl'II, ,·,•rrrnuwdijk l,d,and«.·l,·n c:n 11ic1 ;,.ondl'l' sd1rit'1di 1kc 

rocs11:mmi11i!, \·:111 tic :111dnc l'ar1ij 11p c11i�crlci wi1zc, �dwd r,f gt;'lll'l·lcd11k :1:111 tkrdl•n 

1m:dnldc11. 

K.!. l';trriJt'll ;,ulll'n in il·dcr gernl dt· inhoud\ an t·n all,: inf11rm:1lll' ornlrl'lll dl•Zt' o\·«.:1-c,·nko111,1. 

de 111ts1:111tlko111in,� d:1an·:111 en cn·ntt1dt• gt:schillc11 dit· hit•ruir \'< ,or1d11c:Îl'II., t·rrrnm,·dijk 

l,d1.u1dd�·n. 

K 1. 1 k id1,·imhrn1tli11�,;nrplich1ingc11 ;,,1:11, , ,pgt·nnmcn in lid I cu 2 \·;111 tlir :ll'tikd 1�ddc11 nil·I 

i11diu1 nt 1·011r i'Cl\·a c,·11 1 l-rplit:luin� lot mnk·tldin;� bl·M.i;ll op grond ran 11i k1�1d11c11s 

l'Cll \\Tt1chik, 1111l'$(hrift 111 rcd11crlijkc uit,pnak. 

'J .1. { lp d.-z,· , ,1·wn·n!w1nsr rn :,lil' d:1:1rui, \ .,,. �-, dut·i,•ndc "r d:1:1rrr1t•t· \ t·rh.11ul h, 1m�11.l,: 

;�•�i.:hilln, i� \.nkrla11,ls tl·ch1 1 m, t11l1>a:;si11g. 

') .. � \11,· �:•"'t·h1lll'11 ,lit• 1,n1s1:un 11.1:1r :1:1nlt·itli1l!,\, an ,I,• 11nd«.•rh:n ig,· .-,,·cr,•t•nk,,111,r d:111 \t·d '"·'" 

1ud,·n· d:1:11:1:111 gdit·l·1tlc- "' 1·1 t·1·11k, 1111s1c11. 111lk·n w11nin1 l>r•,k.-111 11rt-r,·l·nk, 1111'-IÏJ� hl'I 

. \rhitra�i.: Rt·�:k111i.:111 ran lu:c '\. t·d,:rlaml:- \ rlurrni!<' 111�1 i111111. 

'J .:·,. l n�t·1·:1l 1 :1:1 ni::t:i:lw1d ,·.111 tT1\ , ,:· rnn-r l 1l1,:1h ,. :.-11 , .111 th·n· , ,, t· r,·L·11k1 ,111.-;1 hlij\·n1 .i .. 

• ,1 t·ll�l· hq l'll111):n1 1 :1n l,n11 I,;. l 'a, 1111:11 1 l·!pl1d11,.11 .1.-!1 1n·tl, 1111 111111 :il,".111 11\t:1 .-11-..:trr 111 

"'· �·,lt·g 1,· 1n·,l<·n, ,, el llt<·tC\\<· h�·l'·•h11g1·11 1t·: 1, ":1:1;•,111�, :111 th- 11!<·11;\«-· l,q,.1lin,1.,·"· v,:�11hi1 

(,, 1(lr .�- ,, l,·1 11" •�• l:j\.) dt· •.1 .-d,l-:111:•. , ;111 dl'I,· "', r,·,·11 k, ,;us1 t·1: d.- 11i,·1 i:.:l ! "·p.1li11;:t·11 

l.1o.·h11111lt-11 hl11r·1.

ALDUS O\'EHEENGEKOMEN EN GElï::KEND 

\lom en /�.1mcm; Racli< Limh11rg-

,\ .......... 1, .. .. \ ........... 1. .. .. 
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Jaarplan Programma Q-music Limburg 2014-2015 

Inleiding 

Het programma 'Q•music Limburg' op het regionale om roepkavel 825 zal bestaan uit zowel Regio

Ger ichte als Niet-RegiogP.ril:hte progranunerine. Door de wee!< in het tijdvak 09.00-13.00 uur, en in 

het weekend in het tijdvak 09.00-12.00 uur, zal er een Regio-Gericht programma uitgezonden 

worden dal specifiek gericht is op de regio 'Limburg'. Op de overige uren ui er een prog ramma 

worden uitgezonden dat ook uitgezonden wordt via het landelijke ,omroepkavel A03, met die 

uitzonder ing dat er tijdens deze uren minimaal 1 maal per uur gemeld wordt cJat men naar het radio

programma 'Q-music Limburg' lui stert. t-let gehele pror,r,1111ma 'Q-music Limburg' zal gedurende 24 

uur 11er rlae elk 1111rvoorzien 1.ijn van een korte n ie11wsuit1.endine (bijvoorheeld van het Af\lP) . 

...,I\""'. _ _.R...,e,.,giogerjcht programma 

Dagelijks wordt er van maandag tot en met v r ijdag een exclusief 4 1111r (op zaterdag en zondag 

getlurencle 3 uur) durend programma gemaakt voor 'Q-1m1sic Limburg' c lat specifiek gericht i s  op de 

regio Limburg De muziek- e11 formatstijl tlie11t .ran te sluiten op de Niet-Regiogerichte 

prugrë111111H?ring. Q-musi:: clir.nl da;irvoor gebruik l� make11 v.1n jingles in de1.elfde stijl. Daartoe wordt 

o.a. de vaste omroep-stem van Ct•MltSic Nederlitnd veel•,uldig gebruikt 110or de Regiogerichte

vormgeving. Het Regioierichte programma 1lie1ll voor ten minste rle helft v<111 elk uur te bestaan uit

progmnimaonderde!en d ie gericht zijn op de regio Limburg.

Hr.eioecricht proer.imma 1n,w11dag t/01 vr ijcl;1� vrn, 9:00 tot B:00 uur 

\/oor dit door de weekse radioprogrc1mnm wl (zoveel mogdjk) gebruik geinaak, worden vni, een 

va!>te presentator. Deze prese11talor he1'!fi hincling 111et cle fegio liml.lurg, is hier woon.:1chlig, geboren 

en/of is vaak in de provincie aélnwezig. I11ho11clelijk bestaat het programma o.a. (maar niet 

uitsluitend) uit: 

• Verzoekplaten v.in lulsteraars uil Limburg welke cluidelijk llespro!<en en/of genoemd worden.

• Weerberichten, vNkeersannkondigincc?n, snP.lheidc;c:ontroles en files voor Limburg.

o l\ankondigingen va11 I1ublieksbrecle Limburgse culnrrele evenementen.

o Uitilgencla met korte aankondigingen van Umburgse evenementen, film, uitgaan, theater,

enz.

� l\an!mndigingen en aandacht voor LimLurgse sport zoals betaalt! voetbal. 
" fllieuwsbericht,m uit Limburg, al clan niet l:itgezonden in aparte ,,iauwsuitzendingen. 

o Een overdcht van tie belangrijkste omlerwerpen uit de Limburgse kranten.

o Spelletjes die passen bij het format van Q-music gericht op de Limburgse luister,1ars.

Bijvoorb!?eld woordspelletjes waar in het Limburgs dialect centraal staat .

o Q-music zal zorgen voor het beschikbaar stellen van cle 11rijZE!n en indien nodig hiervoor

,,fspraken maken met sponsoren. Ook het verzenden van de prijzen zal Q-nmsic verzorge

Regiogericht programma zaterdag en zondag van 9:00 tot lZ:00 uur 
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Dit weekendprogramma vraagt om dezelfde eisen als het programma maandag tot en met vrijdag 

zoals hierboven ornschreve n. Uiternarcl zal de inhoud zich rtieer toespitsen Oi'l gebeurtenissen en cle 

beleving van het weekend. 

Regiogericht evenementen programma 

Q-music Nederland zal zich inzetten om inciclentei!I actuele Limburgse publieksevenementen te

volgen en eventueel het programma aan te passen aan cle actuele situatie. Zoals bijvoorbeelcl rond

carnaval. Ook zal waar mogi!lijk en in overleg met Radio Limlwrg spec:lille uitzendingen vanaf een

Limburgs,'! evenement locatie gemaakt worden. Den!< hierbij bijvoorbeeld ook aan rechtstreekse

uitzendingen vanaf de Limburgse schuttersfoeste11. Dele uitLemliogen zijn levens ,1fha11kelijk Vclll 111::l

heschikba re bt1<1get

ll. --'-'N"'ie::.:•l""'•f,.,tc,.....gi
:.:ao:..c:g.,.e._ri:.::c,.,h.,_t.,.p""'r""o ... g,.,ra""n:.:.1:.:.m=a 

Me, Niet-Resiog<?ric:ht J)(ognm1ma is het programma zoals dit ook te beluisteren is via h<!t landelijke 

01nr<iep-kavr:I .1\03 uwt de.tclfde? muziek, fJl's en pro�ramm<1onderd<?IE?n. Eens per uur is duidclijl< 

vers!a,rnlMM te horen !lat hel p.-ogr,HnnH wordt uitgem11<1�11 op 'l.l•mus.ic 1.imh11rg' 
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PARTIJEN 

SALES OVEREENKOMST 

RADIO Q•l\lUSIC l..IMBORG 

1 J Il ,..j ?() ! -

1. De bt:�lc,tc;ll ,·t:llncmt:1cl,.1p RADIO L[MBURG �7FM 13V, �•:n:s1il.\d ;1;111 ll·

Kopl·r,la;{t'r,,lr:1:11 2(,, K(,111 \VI. Srn:<:k tt· dc•;,c:n rc:chc:-gddig n:1"11:gi:m,·, ,ord1gd dnor h:1;1r

dircc:1cur. B:inclt.•1 l l11ldi11g \'1:1s1ric:hr BY ... hierna lc 11m·111�11 "R;iclio Limhurf';

l
!

II 

\ lis�ingcn..ir:1::1 111 

d11111· ha:ir d1rcC1l·ur 

N c:ckrl: 1nd'': 

OVERWEGINGEN 

•·· •n rl't:h 1,;�chl�t \l'fll'�t·n,11xml�d

trll:1 Il' l llll'llle.'ll "Q-M11�i<:

1. R:1di11 l .i111h11:-;..'. is he ,ud:-t\'f r:111 l'l'II l• •c:�lt'llllllin,:! ,·:111 lm C .ommi:-:::111:1:11 r111,1· ,k .\ll·dia

,·, wr lw1 , ,·r1:, ,r,�l'll ,�111 l't'll o ,11111wrc:i�I,.-, ,mrnt·ptlicn�r t·ll ,·;111 nn I· \I .,·,·r,�111llllli;', ,·,ll ,r

lwr H·r ;,11r�•.l·ll , au II il·1-l:111dl·lijl,.<· i:11111111, ·,, it:k 1:,di11-011 ,n •rp in dt· pn ,·, i,1cit· l .i;ul ,u 1';!

mit!dd� hl't k:l\·d l\�:i t'll :tllnll\\t'lll Ï \, \\':1;1rm l'I' rij 1111 1,p lu:,h·n H·1-srhillu1d1.

r:1d� ,pre •i!ra 1:i111:1',; hn·f1 ui1gcz, 11Hk11.

11 �•.\lu�k :--:nlt'.rl:111d is n:11 nu.:di:1ht:drijf d:11 ;,id1 h1:zi�h11ud1 1111:1 ht't p·1,d11n:n:11 \ an 

n1c.:di:1-:1:1nbml, w:1:iro11tkr lll·t r:1di11pn>�r:1n1111.1 "IJ .\lu:,ic", d:11 word! 11itgl'i'<>1 1dc11 op de: 

lamlc:lijh· l·�l-l·thn, "P dl· dii:i1,1lc l>.\B ½ l·th,..r. '·"·er he, i1ttl0n11.:1 l'll \·Î:t tic l,•.1licl.

111. Radio 1.imbur� i$ r1111rr11.·111l'llS untb· tlt· 11:1.1111 (J-i\lusic l .imhut:i� t·t·11 nit·m,

f:1d:11pr"w-1111L11.1 h: ,·t·Ool"�l'II, w:1:11voor :1:111 CJ-'.\lusic ;'\nlcrl:1rul in t:l'll :ifzundnliikc

11, t:1·c.:l·t1k11111:<t ct:11 p1nd11t:licupdrachr is g,:�nTll,

1 \'. R:1tli1, l .iml,111;! ,n-11,-1 tk , l"rk1 '"P \,\Il :1dn·1tl·ntint1i111rc ren hl'h111:n- r:m ht·1

r.id;,,pro�r.1111111:1 "li ;\(u,:ic l.i111hur�� .. door C�-;\lusic :-.:nkrland ll.' l:11,·n ,·L•r, .. 11.:<·11 c.:n Q

.\lu;iç Nnlc:rl:111d ,s hic.:ltoc: bereid.

\'. R:1dio J .i111hur?! n:rk•l'llf d:1:1r11111 :1:111 l.!•'.\lusi,: \:cdc.:rb11d rnHll'I!' dl· n ,11�l'tldl' \'f ,mw:1:1rdn1

, 1ptlmd111, ,1 dl· \'crkuop, an :1dn:m:nrit·rui11111.' ,·1,11r •·c�.'.\111:-ic l.i1 11IH1r!,!" ,·an Had10 

l.imhurg.



PARTIJEN ZIJN [-IET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

1. Saki; \'ölll adn:ttt'nltcnrimtc 

1 1. CJ- \ li1�1<: \,.:d1:ri.rnd \'l•rzor�I III npd1�1d1t \ :111 R:,,li" l.1111ht11).! tk· n·rknllp \·:11\ 

.uh ..-nL·111io:rui111:L' \·11m hei nid111pr11�•ramrn:1 '·t.! \1\1,ir 1.imhur!!" rhio.:nl.1 

"A ... h-1·1ü·11tiL·ruimtc"1 ,·n lt1'1i11 l.iml,ur.� 1·,·rln·111 t,>-.\lu�i,; :-.;1•1k·rb11d het n:.:ht r,11:k-r 

t.:�i,·1111.1:1111 "' L0 r1:,·11kn111..:11.:11 \'oc,r 1k- 1·0.:rl-111,p 1·:;n 1k .\dr1·1IL'llltcrui111h: :1:111 11· ��• l!l l 11 

,k;,,· 11i1 11.: , , ,.:rl"l1. 

1 " l ll"1 1, R 1'110 l .i,nlrnr� nwr 1t•q!L"st;1:111 \1 l n-rr,·11111·,·uin1;1· Il' �\1111 n·r!-, •('el\ d, 10:· tl,·r1k·n. 11f 

,l,·r,l,11 1l:c 111,.,· 11p,li":1d11 1,· ;:n·1:n. 11,: 1·- lt1tli11 l .il!II n1.-1• u11,luit,·11d 11 tL';!c.:�1:1:u ;,dt" 

\d, rr1<·111t..·n111111,· 1,· 1 ,·11-:c ,p,·11 1n.:1 \c 11,r,tlµ_.1:111,k 1n1:•1..-r,1nm\�, ,111 (.' \h1•IL" '-"ll·rl.111d 

l.t !_l .\lu<r,· ·,1·,krb11d ,·,r;,or�•1 ,I,· 1,·1l,11••p \:lil \1h1·r:l'111h'1t11n11," 1:1,,11·r1·1"1l-<h'1:1:11i1}!11ld 

1111 1 , ,11,1rn:n·i1·, 1 1'l.111 1,\ �,!11,1,· 1 i1nhur;-. 11:1; "11n.h , ,1· :,;•.·•ad,I ,!,,, ,1 l�:1tfi., 1 i111l1111J!. 1·11 :tl, 

g;,fa •• tk·d ui1111.1:i!-.1 \�111 d,:1t· • •\ 1·r1:, r ! , ,111<1 

I.· <! 'l 1 :, ·,1.1krl:11td ,·,,r;:i \ .. u: :i.:llll·\l'IÎlli! :t.!I lt:t!i,, i i, 1lr.1r·.: l':!11 ,k- 11111�1nn1 !:1I, 111111 

d,· ,, 1l.111·ht1: \d\ ,·riu11:, flll!llh rl111 rii:i 00C(111lll\1'1'(.'Ï.1I; • 

1 :· !.' '.l 1 .• '\�d, d.uhl d1.��,,�111 ;.,r>� \•••• du ,1, ( ,:·11tu.1, :�,) · .. u Ih-1 t•fl ,,,illi t·a Ï1iltuud 1u 

••�\� ,:1• .1u1nn��• ✓t;:tn,, \ \l,d1?\\,; tn \1, ,t,.,.·,1
1
•;!,-h.,-, .. :,d ·h·:�,L·, :n .. � 1{,tll•• 

1111 ; • .,_+; :- . �.l''l'\ht1.�d 11-..t '!t 1c:11,\..:11 \.11 •- n 111 ... -ri..1,,·, ,,. \I ,-,.�� t"ll Î·hlt1.:� d .. ·/,' lh, 111c.l :tii, 

1111, t•• , .. ::••�, I� .. ·\ :n:,!, ll':r·. I\ hÎl•, 1 1111lt1h'l� c,l 'fll"i<· ·,cd,·r1:lil-1 h:;-r\.1:a ''Î'-li:� "I' ,1, h'h•,�C\ 

hl,li:'1 

l.c. l,1d1o, 1 1111ln.1qt ;-n1d1 lil° 1 .111111:11·11.:1.d, 1111 "I' d,· d., n ,., ,. ,:· l,i:�11111,!.- \d, ,·n\·11:1,·n:11111� 111 

hv1 r.111 ,pn,l!• 1111111:1 .. (� \"1,1, 111nhury. 
..

. l',111i111m d,· :11·,,I', d.1:11 dis·(_) \hr,;!( '\t·d,·d •nd 

d:1.1r,,1 .:1 h<'<'lt )�c1,1.1,,k1 "''° ' de J,.·w1;�1c ·1th LT1t.:,·1-..l•.·r. 



, ., 

.!.·I. 

3 Duur Y,111 <lc 11,rn:c11k,1ms1 

<111tk m.:kcni 11,� t·n 1.·indii;t op dc da 1u111 d.,r dt· I· � f ,,·c1;!tlllllin� \·:111 lt:1di11 l .i111burg t·orn: 

k:in·l B25 en al1"111wm -. \ ,·indi�t. t•fl ni1·r \\'• inli nTl,:n��t!. 

I 
1 



5 . .2. :\:1 H·rl, 11 ,p ,�111 dril'(.\) j:1ar 11:t dl' imn:rkingtrl'ding \';111 Jl'Zl' rn·crL'l'llkom�r zijn pan ijl.'n 

ht•\·11r:.�il dr:zt• < l\'l'l'l'<'nk, 11,1.,;r r c 11 llcn rijtk• t•t·n;,.ijtlig op 11• z..-1(.�L·n. hll'I in :1dum·111ing \·:11 1 

L't•11 op1.q.:Lcrmij11 \ :111 dril· 111a:u1d\'ll . 

. . \ .. ,. l'ar1ijL·II z.ijn l,,:\·c,c:�d d,·�,· t,,·r:rcc:nkom,a 11\<:I 11nmiddc:lliik<' i11�:1n6 l'l'IIZÎJ<lig r,p re: zc,:gt·ll

t�,or middd rnn l'L'll 3angt:tckt:nd :-t:hrij,·'-·11 :1:111 de..· wnk1p:in ij i1 1,hc..-11: 

(u) $um,�:uh:r: ,·11n l,c1,1li11� uf Î:1illi�sc:11w111 1 a11 dl·Z,· ,n·dc:rp11r1rij wordt ,1:111gcn:1:t�tl. d,\I\

wd inLfit·ll lk Wl.'lk·1p�rrij in �t:1:it rnn S\ll��:ltll.'.l' \'1111 bctalill}\ r,i r:ulfü,cmc..·m \\'Ordt

n-rkbard;

(b) dl· \\'cc..k·rpamj ,1,,nlt 11111bondt11 t·11 111dit·11 ,·:111 1oc..·1l1:-:.illJ,:- haar n·d11:;(1p\'olgvr

nit:I hL·rt:i,I i, �cl1nfrd1jk 1,· n•1·kl;m·n :111,· rcdm:11 l'II plidllc..·n r:111 11,· 11111h, ,ndrn

r,•r:hc �(lL·r,, ",n ;,, 111.I.-, ,., "i i:hc:111 ,ti,;I .,,·r:r tt· n,•1nc11;

(r) uit l'l'fl liL·rid11 r:111 l't'cl t11L·;,id11lw11d,:r. 11i1 L'L'll ht•:duit of 11i1 een gc..·rn:h1dijkc:

11i1 �pr:1.1k n,l.�r d:11 d<· :1:1111cnwc..-rki11g rus:;c.:11 panij,11 , 1111,,t·l.1:11h:1ar i� , ,!' i11 �irijd 1,

llll'I cni:•,..- rl•chbrl.'�cl.

\ .. : <J :'\fu•.1<: ,: ,·ilnl:111, 1 i, bn 11,·��•I de:1,· • ,1 nn·11!-1 ,111:;1 dirl'<1 11p IL' Zt'gf,l'II imli�·u lbdtu 

1 j111h111�t llll.'I , , ,ld11l'I :1:rn li:1 · 11" ,·,·1 plid11 in;.-. ,.k 1 :n111111•::·<'i:ils 11i1 Ic Zt:lldl'll. 111 d:11 ,:n :tl z:il 

lt,diu 11mlnu;� <.� \h,,.ic ,:nl, rl.111d dl' 1ul,·h 1k,· k,1,1l·11 ,·, r1t11i-,lt·11 di,· 1�-.\111�:l' \:,,lul:1ml 

g.:n,1.1!,1 h,:t:f• rd,t:11i1:.� b,,:..l.:11.I lll.'i ,I,· ,,·1,\ •,·111, d,.1•11 ,,111 d, ,1k�o11d1:H lu (.,1, h.:p1:1ld

111 arttl,d i. 1 }. 1c11z1j �l'r:1k, ,., , ,111 11\ t·1·111.l1 l11 .

. ,.:·,. l�<:1:h1t·111·11 1�it:li:t·11 il,l 11.1.:1 111111 .1:11 d h�·:-1l'l11tl l.lfll. •111 1111(, 1::1 �11·i.:i111h;:111;! \ JII dt· 

,,,·,rc·,· 11k11111<1 ,·,11111 r( ,!.tru1. liiij,,·1111.11111thiml i11h ,·.111 ,!.-,,· "' ,T<L·r.l .. ,11,._, lo,·,1.1:111. l,u 

dac n·dllt::11·11 plk·i 11<-11 llt'h, llt:11 , rij\\ :1n11g ,·n :1:111:;pt:tk, li1k!t,·id .,rtikt·l •I,. 

;�,·li�·i1,1h11ml111�'. (:1111!-.d :iJ L'll r .. ,·p.,��dijk r,du 111 inn1111 (;1 11!kd r,,.'i l'rl <,.-1;.

l V,ijwariug l'll a:111s1irnkclijkhcid

1.1. lt1di<i l.i111liurg ni1,,:1:1r1 l_)-.\lu$it· :\nh.:rlaml n,or:ill,· :!:11 1:;p1.1kxn ,·:m dc,dt:11, 1.11:ll•: 

.1t'11,:m,:r� ran d.: .ld,:n ,·�n 1lt' \cln·rt1·111ic1ui1111,·. dil' 1·,11,ndol.'11:n ui, h.:1 nil'I, 1Jt'11it·1

t:PIIÎ11r111 cl,· 111t:1 C�•i\lu�it: :'\t:tkrl:1!1tl �c111:1:11'1t: :1fi.pr:1k,·11. 11i11.c11d..-11 ,·.111 ( :,,m111c.:rütls. 

111irs tlc..•;,c Co1111111:rci:1b in m·l·r,·c..-ri�1t•111111i11g :1ij11 111,·1 lwt licpa:1ld,· in :mik,·l l.:i. 

1 2 lndii.:11 �prak,· i:-, ;111 cc..·11 l11.:i.'1111ligi11g ,·:111 tk;," 11n·rn·11k11111�r i'n:tl, licp:1:tld in .mikt'! .i..'l1t· 

ziin l'a rrijl11 1cn , ,pzk hrt· rn11 dk:1a1 nk1 a:111�p1�1kclijk ,., • ,r cnii-l,<' sc:h:1dc I if k, ,�lt·n dtc..· ht:r 

,t<T«Iµ ;,i111 \':lll dil' hr:�:11i..li)4Îll!,{ 

5. Gd1dmhoucling

5.1. Par11jc11 zullen :tik- infu1n1:11i,: llll'I lwm·l.kin!,{ 111t l·lkaH i.:11 hu11 ac:1i,·i1,·icc11. wa;11Y:111 zij iu 

rl'lklijkhc..·id tnot·tcn bl·i-:rii1x:11 tl:ir d,·Zl' ,·t1'lrctt1\Wlijk \ an :1:ird i::., 11n�c..·:td11 ,>p wdkc wij;,c 



;,ij dL·ze i11lim11:11ic ,·crkriiw-·11. ,·crn·ouwdijk 1>,.:h:111dde11 L'II 11iec zond<.·r schrifrdijkc:

1,1c•srl'llllllÎlll-{ rn11 dl· :t11dl•rt· P:1r1ij op l'ni�crk-i \\'Îjzt.>. �dl(."rl of �cc.ll'clrL'lijk :1:111 dn,kn 

mC:t.k·1ldc11. 

5.2. Partijen ;mllcn in Î<.;i.lcr gn :11 d<.· inhoud ,·:111 en alle inti ,rm:1tic <.>mt 1·c111 dn:c ,.,·crccnk, ,111:11. 

dL· to1:;1:111dko111ing da:m,u1 m t'\Tlltudc gcsdiillc:n die hkruir ,·oondocic11, n:rtrouwclijk 

1 K·lt:111ddc11. 

:) . .  \. 1 >c grhci111h11udi11gs,·crplichtii1gl'll zoal,: npgnu,11w11 in lid I en 2 ,·:m dir .1r1ikt:I gdden nier 

indien <:n voor z11,·cr L,c11 1·c1plidu in� Int 111t·dedclini bl':-t:1:H np grond ,·an of kr:tcl ncn:

ct.·n wctrdijk \uorsdirift of 1·1·chtcrlijk<.· uÎt3pr:tak. 

(1. I. R:1di,, l .imhur� dr.ugt er z1 ,ri ,·nor d:11 zij gcdmt:llllL· tic: duur , :111 1ki'l', •n.·rn·nkonrn 

l1L .. •t.:hik111\L'r L01•1i 11ic:,:11·111111i11g ,·an hl't 1:11m111is�:1r1:1:11 ,·rn,rdc \lnlia n1,1r lw1 1·1•r;,11rgl'll 

,an C••n11mn;îëll-,1111n,,·p1lil'll�I in1k:rin ,·:111 anikd3.I .\lnlia,n·l n, 1:111 n11 F:'\I 

\'<.•1g1inni11g q,. ,r lwt n·r;,orgL'II \':lil nivc k1mlelijkl' c, 1m111crc1�h: ratli,, <>!\In 11:p in tk 

pro, iui:it· 1 iml11ir1� 111i1ltlds hl'I kan:11\25 l'll :1ll,11ml·:1r -.\. R:1dio l.imliurg zal 1·ul1ln1.·11 :1:111 

,1l1,· (p11bli.:krcc:l 11dijkc) n:r1>hchrin�,·11 dî,.· n·r<.·1:11 :rijn n" ,r d.: in·, 1:1ndit, ,mli11:� hi<.·n-:111. 

(,.2. l,!-\l,1,tl' \.nkrbnd i, �n1:d111gtl h:1:1r n:rplid11i11gl'll 1111\h·r 1kn· ,,, l"rl•t.·11ko:1H1 111\llt-r 

gdijkl" n11,r\\:rardc11 uit ll· lic:-1nku "r 11\'l•r 11· dngL'II :tau i:l·11 denk·. 

(,. t ( >p 1L�:tt' m <.•f,•,:nl.nm,<I en ;1II,· ,l.1:1r11i1 n>< ,n d1>l'il·111k· of d:i:1rnw1: 1 l'l'h:111d lu,ud,·ml.:

�:l•,;dülkn is �l1IL·rb11ds re, hr 1·:111 1o 11.:p,1,:;ing. 

<,. 1. \11,· i;1.•,;d1il11·11 d1,· , ,111,'la,111 11:1:tr :,:111lciding ,·,111 ,k· un.l,·rh:I\ lf�C 1,v11·n·11kum,,1 dan wd ,·:111 

11.1d'-•r1· da:1r:1:111 ;�l'ltl·<·nk , w,•11·,:11k1 ,111s1<.·11. z11llcn wr,rdl"ll l11.:skd11 11, 1.·n·c-nk, ,m,;1i1� het 

\ rbi1r:1�•.1: li.c�k•nl·111 1·:111 lwr �l·t.labmh . \rlii1 r,li,!<.' 111s1 i11,ur. 

(,,.�. 111�r, al \'an 11it-1 i�hi:1d 1 :111 cl'll 11f mt.·l'I' l,cp:ilin�cll , :111 lk-t.l' 11\'l•rcn1k11111�1 lilijn·11 dl' 

""-'l'l�c b1:p:1lill,1.!(:ll r:lll k1�1i.: hr. 1':111iw11 rcrplid111·11 i'Îch rn·d, nu ,·, M •r alsd:111 mct l
0 lka:1r in 

"''-·rk;i. 1 .. · 1rnk11 .,,·n 11in1wl· l>cpahn�l·II t,-r n.:n·,111J�i11�� ,·:1111k· ni..-ti�,· hi:p.ilin�.:11. \\'a;1rhi 1 

(, "rn zrn �,: 1 1110:,.,ylijk) dl· �, rc:k ki 11�, an di:;,1.· 11, 1.n·mk11m�1 1·tl d,: 11ic1 Î�l' b1·p:1l11l�l·11 

l1c,.:ho11ck11 hlijfL. 
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Betreft Vergu,1ningen voor analoge en digit<1lc rildio-omrocp 

G�acht 

Op 9 föbniari 2017 heb ik liW ,wnvraag ontvançie11 voor ve:lc11gi119 •mn de 
vcrgunning(en) voor het gebrnil{ vün frequentieruimte voor niet landelijke 
cornrncrd<:lc radio-omroep In ere FM-band en vcr1cning •mn de bijbeI10rcnde 
wirg111111111g(en) voor digltale rntli<•·ornrocp (DAR+). Uw êlctnvr.mg wurc.Ji: met clit 
beshJit gel IOIIOl'eercl. 

Bn-.luil: 
nr urunrl w111 de Telt-?c.orn1m111icaticwct (hii!rna: Tw), 11.?l: Frcqueni:iebesluit an <ll1 
Rc11P.lin9 aanvraag verlenging en digitalisering conirrierdële raclio-or,1roep 
(middengolf en nict-landc•jke FM) 2016 (hierna. de Regeling) heb ik hP.sl<>ti!n uw 
FM-vt?rgunning(cn) te vedcngen en uw vergunning(en) voor dkJitale radio·o11wocp 
opnieuw te verlP.nen votJr een periorJc van vijf jëlar. 1 Hll?rl>lj gaat het 0111 hel
gebruik van frequentieruimte voor niet-landelijke commerdêle raclio-omroep. 

Kavel 

825 

Vergunning analoog 

505533� 

Vergunning diqit;,a/ 

7351050 

De vergunningen vormen irrtegra,1I onderdeel van dit besluit en %ijn bijgevoead bij 
cJe1.e brief. 

O11t?rwe9inge11 
De eerste beoordcliny die ik dien èe verrichten is of uw o.invraag voldoet ililn de 
formele eisen die de Regeling il.in can aan"r.iag stelt. 2 rc,,rt gezegd, c>f de
aanvraag compleet is. 

Ik heb vastgesteld dat uw aanvraag In eerste Instantie niet volledig aan de 
Regeling voldeed. Om die reden heb ik u bij brief van 1 marirt 2017 die 
mogelijkheid gc�bode11 orn de daarin vermelde verzuimen te l1erstellen. f:lij 
ongedateerde brief, door mij ontvangen op 14 maart 2017, heeft u deze 
verzuimen binnen de daarvoor gestelde termijn hersteld, f-lier111ee volldoet uw 

1 0� ;lllnd VJl\altJlcl 3.13 en a,t,ktl 3.14 VJR de Twen olrti<CI 17 van het Frequonh•IMS111it 201). 
1 llrtikcl 2, r.•,.�td'!. v:erilc tet en m�t ze-.dc lid. ♦rtlket 3 ccotc en tweed� l!d, �11,:.c1 � van de f\e')ellng.

1 • • ' 

ons k�nrncrlt 

AT·EZ/7378581 

llw kcnmcr!< 

IIIJkl!Jl!n 
• ,1n�Jol)e ,·c1gunn1r.1J( en l
• <1'9,t�I� vor9,:1nn11:q(1111)
• US9-�llck 
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aanvraag aan de formele eisen zoals gestelcJ In de Regeling. Ik heb uv, aanvraag 
derhalve in behandeling genomen. 

Vervolgens heb ik uw aanvraag Inhoudelijk getoetst en beoordeeld of er geen 
weigeringsgronden zijn. tlierblj heb Ik vastgesteld dat er geen redenen zijn om uw 
a;:invraag op grond arti!<el 3.18 en 3 .1. 9 tweede lid van cte Tw af te wijzen. 

Toetsing verbondenheid door Commtssarl.1at voor de Medië.l 
Op g,-ond van de Mediawet 2008 en de Regeling aanwij.iing e n  gebruik 
frequentieruimte commerciële r<1dic1-or11roep 2003 gelden er bepcrki11ge11 ten 
aaniien van de hoeveelheid frequentieruimte die een commerciële 
1,mroepinstelling mag gebruiken. Voor niet-landelijke commerclële omroepen 
houdt dit in dat het ge7.amenlijk demografisch bereik van de desbetreffende 
vergunningen niet meer mag 1.ij1 diln 30%. Hierbij is ook van belang wet!<e 
cornmerdëh� ornro�pirr;telli11gc11 n1ct el!�aar verbonden 1.ljn. 

om n.i t•.:? gaan of voklJ;:n W\lrclè ;.1,111 1ln wefü!lijk<! 'lerei'.,i�n heel\: h.!t 
1:'>mrnissariant voor de Mctli;i (hi1:rrn1: hut Comr,1lss::ri,1at), op vt::rzo�I< van 
Agti11tscha;> Telecom, <Ie èlël11vrag.�rs HCit,,P.t:.t op (1,11--)9euorloCJrde oncteriinge 
vP.ri.Jo11dimi1<?id. lli�1v1)or m<>�t II in 11\·1 <1ë111vr11ilÇJ info1111.:iti,� ;ianlr.v,�n:11. Teven:; 
ht:cn: 1\g,!11•.�rhap t'elt:-.:0111 u voor •lit o,,.·1t�1.,od; np 24 awit :w1 /, i11 
sa1,1enwer!<ing 11wt her Com,ni�s;1.-ir!ill, c�n inf<>11,1,1tievordenn�J gez1111dc11. 
on 2!i ,1p1i: 20 l "/ ilc.:!it II up llm:,• 1,,f, ,.-.. ,atievnrdering y,�n!a(li!<:!rtl. 

1 let C:1m1111i•;sarië1at he,1rt h•J bria1' v,111 .lJ. 111ei 20.ll é!ëll1ÇJC!9�•1<m t.lat op iiasis v,111 

cle v�rstrr�ki:t? lnform-it1c rlorir f{;1(11n l.imhurg 9'JFM O.V. er' O!> peildatum 9 rc1.ir1r.:irl 
:w1 "/ IJCP.ft �pralcc is v;in vr.ri1onclc,1iwi<1 in de zin van a, likal 6.24 van cl(: 
Mcdim·tlit. Ik h.:?o mij c,v;;n ve,giMist clat het ;,<lvit�:. op een ior9vuld1gc •,•:j�(J tot 
stm1d is gekomen en b<�1 u:;t oµ een clf!U!Jtlclijl< feite11011clt::rzoel<. 1 let 01>rîlc,�1 van 
het C.:ommissaria<1t neem ik dan ooi< o•,er. 

Wlj.d9i11gen 
Alle documenten zijn aangepast aan onder <1ndcre 1te gewijzigde l'w (w Is de term 
'radiozend<1ppari1at' vervélngcn door de tarrn 'radioapparaat') e11 waiJr mogelijk 
geb1 uiksvriendelijker geformuleerd en vormgegeven. 

Publicatie van hel verlt!,,gbëlarheidsbcsluit, i nclusief de wijzigingen in de FM
veryunningcn, heeft op 22 augustus 2016 plilatsgevonden. Op 20 decemtier 20.tG 
is een wijziging op het ver1engbaarheidsbestuit gepuhliccer<t.' De meest in het 
,,og springen de Wijzigingen in de FM-vergunningen betrcfferi cle verplichting een 
administratie bij te houden van regiogcrid1te programm<1·elementen� en de 
verplid1ting hetzelfde radioprogramrna, behoudens reclame, uit te zende11 op 
frequenties die hetzelfde SFN·ID hd.>hen en gern<1rkeerd .iijn als gesynchronisC•!rcl 
of als netgcbonden. Da<lrnaast zijn de teclmische voorschriften en bcperki11gcn 
die van toepassing zijn op de FM·vcugunning nu in !le bijl,1gen A, Ben C 
opgenomen. 

De consultatie van de Integrale ver,gunningen voor cllgitate raclio-omroep hs?eft 
van 5 oktober 2016 tot en met 15 november 201G plaatsgevonden. De re,1ctles op 

1 �;lult van de Hlnlstcrv�n EconomlS<hclake1n •,11n 17 augustuç 2016, nr. WJZ/1612ló72, loz•�c 
v�rlenobaJtlldd van de vorgunninoen voor 11lct•lanUe1iJkc cornmcrc.Jflc r�rllo•omroeçcn In <Ic fM·�nd, 
Sl•al'S<curant nr. •MG 36, oewljilQd biJ besluit •va" 9 �camber 2016, nr. wn116 t89SJS. 

• ocrc v<:r:,llth Ung 11-.lut 111et voor ka·,ei &38.

Ol:tllhl 
2-lmct 2017
On• kom,n'lr'-< 
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de zienswijzen die naar aanleiding van de consultatie zijn binnengekomen, zijn 
verwerkt in de toelichting behorend b-ij de vergunningen voor dlgitale radio
omroep. 

De belangrijkste wijziging die In de nieuwe vergunningen voor digitale radio 
omroep is opgenomen betreft een aa1ngepast artikel 6 over de 
lngebruiknameverplichting. De ingebruiknameverplichting Is gebaseerd op het 
uitgangspunt dat digitale eU1erradio minimaal een volwaardig alternatief zal 
worden voor analoge ontvangst, zoda1t de consument zowel in cJe auto als 
binnenshuis goede ontvangst ervaart en daadwe11<elijk kan profiteren van de 
voordelen die digitale etherradio biedt. 

Daarnaast wil Ik u wijzen op de vergunningsvoorwaarde die bepaalt dat voor 
15 juli 2017 een samenwerkingsovemenkornst tussen houders van een 
vergunning voor digitale radio-omroep in DAB+ laag 4 dient te v,orden gesloten. 
De mogelijkheid L>estaat orn reeds bestaande samenwerkingsovereenkomsten te 
verlengen voor de looptijd vai, de nieuwe vergunningen. Nadat de vergunningen 
voor digitale radio-omroep voor de niet-landelijke commerciële omroepen en de 
hoogvermogen micldengolf vergullninghouders zijn uitgegeven, wl Agentschap 
Telecom een lijst van vergunnh 1giloucjP.rs per allotment publiceren op de wehsite. 
De termijn voor het afsluiten v.in ,te :samenwerkingsovereenkorost Is gelijkgestelcl 
voor alle vi?rgunninghouders clie bij basluit van vandaag een vergunning voor 
digitale radio-omroep ontvangen dan wel onlangs al een dergelijke vcrgu11nln<J 
voor 01\8+ laag 4 hebben ontv.ingen.5

Wellicht ten overvloede wijs ik u op de ri1ogeliJkheid om (bijvoorbeeld) een 
operator te machtigen om voor u de kennisgeving van de ingebruikname te 
malden bij Agentschap Telacom. üez.c b�pallng kan Indien gewenst worden 
opgenomen in de sarnenwcrkin9sovereer1l:omst. Van de 
samcmwcrkingsoverecnkomst dient een afsd1rift aan Agentschnp Tclecorn te 
worden gestuurd. Nadere inforrnatie viudt u in de toelichting behorend bij uw 
vergunning voor digitale radio-omroep. 

USB-sticl< 

Bijlage UI van de vergunning voor digitale radio-omroep bevat de inhoudsopgave 
van de bijgevoegde USB·stick. Hierop is onder anclere het "Formulier 
kennisgeving ingebnrikname en notiflicatie" opgenomen voor zowel meldingen van 
Ingebruikname als notificatieverzoekcn. 

Inwerkingtreding en loopUjd van de vergunningen 
De vergunning voor digitale radio ornroep treedt direct In werking vanwege de 
verplichting om de samenwerkingsovereenkomst voor 15 juli 2017 af te sluiten.6

Voor alle vergunningen geldt dat pas vanaf 1 september 2017 gebruik mag 
worden gemaakt van de vergunde frE?quentleruimte. Immers, de geldigheidsduur 
van uw huidige vergunningen loopt tot en met 31 augustus 2017. Het 
gebruiksrecht van de vergunningen loopt tot en met 31 augustus 2022. 

• A.lcl de verounnlnghouders voor dlgilale r.1t111> on·,rocp voor alotmcnt 9D·tl (behorend bij kavel 827) en voor
alo1men1 7A(behortndb1J ka�I Bll) e• ilJII tie rel}lcnale pubUcke omroe1>en Zijn op 29 dece<nbcr Z016,
resPect10'1eMJk 28 ma.irt 2017 vergunningen vetl�cnd.

• De vergunning voor digitale radlO·omroep wor .illlo!men! 6C treedt op t septtnil>er 2017 In y,erkJng. VtxJr
allotment 6C g�ldt dat de sam:nwerklngsoverecnkomst word! gesloten binnen �en periode van ten hOOCJste 1es
weken na lnlYetklngtreding van een of meer andere vergunningen voor �llotment 6C. die door middel van de
procedure vao velling van OAS+ lilclCJ 7 zUn vcrd<iekl.

Oatuin 
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Vergoeding vcrg"r1ui11!)en 
Op grond van artikel S, tweede lid van de Regeling vergoedingen Agentschap 
Telecom 2017, wordon u In verband met de verlening en verlenging va,n de1.e 
verg111111111ge11 kosten 111 rekening gebracht. Hierover ontvanot u binnenkort 
berir.ht. 

Vragon? 
Ik ua ervan uit u hiermee volcJoende over dit beslult te hebben geïnformccrc.J. 

1e111en rnct 

Beî:wa-Ji dau:mlc: 
.'\Is Il bt?l\'J.Jrc� he!bt, kunt ll bh1ncn 7.�; \•l<!!<C;'I 11,1 cla VP.l"ZOIICldaturn V.111 ,k�l.C 
beschikking een gemol:iVeercl hl?'lWililfSchrifl: indienen bU de Minister v.m 
Econom1i;d1e Zéllcen, J\gcntscha11 T�IP.0>111, h!r atti!ntie van de ardeliny Jur\tll!ld1c 
Zaken, P0!,tb11s /450, 9700 Al GllONINGt:N. Oit l>C?.WélMSChrift ,noet 011<1erteltCl1tl 
zijn en bevnt tennilnst�: 

l. uw naam �n adres;
2. dP. doti.rm van uw hez.wa11,·schrlft;
3. een omschrijving (of lcoplc) van het bei;lurt waartegen u be%1•,aar m,u,kt;
4. de gronden van 11w bezwa11r;
5. uw handtek�ning.

Uet indienen vr1n een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien II zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/h.lar 
In beginsel een schrittelljkc machtiging verlangd. 

tlillUtn 
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85.1 • Vergun11i11g 825 1 sapt 2017 • DAB 7 A 

Verg LJ n r1 ï n g 

Agentschap 'felccom 
Ministerie van Economische Zaken

Vergunning voor commerciëld digitale radio-omroep 
(allotment 7A) 

Ol: MtNlSTER VAN 1:CONOMISCHE ZAKEN 

Geleien 1le aanvraag van Radio Limburg 97FM B.V. te LAREN NI-I vm1 
Y fel>rnari 21117, gereyistrcerd onder nummer 7351049; 

Gelet óp de aitikelen 3. 13 en 3.14 van de Telecomniunic:atiewct, mti!<el lï v.u1 
i1c!è frequentiebesluit 2013 en de Reg�ling aanvraag verlenging en cli(Jitc1lisering 
,:ornrnen.:iële r adio-or,1roep (midde11�1oh'en niet-landelijke FM) 2016; 

I\E5UJH: 

/\t::i!<el 1.. 8�1rips1Jepalingen 
1. ln deze vergunning wordt ver:;tarn1 onder:

a. minister: Minister van Economische Zaken;
h. 1 fU: Internationale Telccomm1Jnicatle Unie;
c. MIFR: Master International Frequency Register, zijnde het register waarin

radiostations met hun frequentiemlmte zijn opgenomen, bedoeld in artikel
4.3 van het Radioreglement vëan de ITU;

11. notificatleverzoek: verzoek van de samenwerkende vergunninghouders ailn
de minister tot het doen van een notificatie van een in gebruik yenomen
dan wel te nemen (gedeelte v,m de) frequentieruimte op een !Jepaalde
plaats, met als doel (dit gedeelte van) de frequentieruimte op <lie bepaalde
plaats na goedkP.urlng door het radlocommunicatiebureau Villl cle ITU te
registreren in het MIFR teneinde internationale bescherming van (dit
gedeelte van) de frequentieruimte op die bepaalde plaats te
bewerkstelligen;

e. GE06: Final Acts of the Regional Radiocommunicatlon Conference for
planning of thl? digital terrestrial Broadcasting service in parts of Regions 1
and 3, in the frequency bands 174 - 230 MHz and <170 - 862 MHz; Genève
2006;

f. samenwerkende vergunninghouders: vergunninghouders die houder zijn
v1>n een deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het In artikel
2, eerste lid, genoemde frequentiebereik;

Pl.i:,ts 
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g. N: het aantal houders van een vergunning op een bepilé'lld rnomont binnen
het in artikel 2, eerste lid, genoemde frequentleberell<;

h. samenwerkingsovereenkomst:: overeenkomst als bedoeld In arèikel 3.2 t van
de Telecommunicatiewet;

1. allotment: het gebied dat gel.egen is binnen de contouren zoals
gevisualiseerd in de l>ijlage I;

j. ziekenhuis: instelling voor m<?disch-speciallstische zor(J als bedoeld In 
artikel 1.2, onder 1, van het IUitvocringsbesluit WTZi;

k. mobiele ontvangst: mol>ile rcception, zoals bedoeld in paragraaf 1.3.13 van 
Gf:06; 

1. l,innenontvangst: portal>le rcce1>tio11 d;r.;s Il, zoalä bedoeld In paragraaf
J..3.12 van GE06.

7.. L>e definities in artikel 1.1, 2ersl:1! lid, van de Merlkiwet 2008 zijn van 
toepassing. 

/\1 til<cl 2. Geh1·uil<Sl't?<:ill: 

t. Aan J<adio l.irnburg 9'/fM l!.V. i11gescilrnvc11 111 lwt ha11delsregistP.r onrlcr
m1mrner l1HJ598S4, h1c.-nil te noemen: Vt!,\!lll11li11ghouder, worclt,
onvermindord liet vijfcle en 1.esdc lid, ce11 vcriJlninin!J verl�cncl voor IH�f
gP.hr uik wm 1/1 S doel v,m de c.ipaciteit v,.111 cr�• fniq..rc11tkirnin1te bin11c11 het
frequeotiehcirci!< t88, l.60 MIil - !ll<J,696 1.1111. (,1llot111cnt 7/1.)

7.. 0?. vfäg11n111f1gi1ou.:li�r gefnuikt ck in liet ,::•;-;,p l,d t;:.::l,wld,: frcquentieruhni, 
met ingélO\I Vûf1 en niet c�rcler <1;111 1 sëpt1:,11lwr :�u l 'l "" houdt deze In 
yet,, uik. 

3. De ve.-gu1111iagh,mdc, gnlnuikt clin in h�:· cc,�;te 11<1 ucnricmdt� ffl�quc11ti�1ui111t•i
slechts in c,vert!er.sterw11ing me!!: lk! :1m;tc111111i11!J in li-�t v1g,:re11de N,ltion.ial
Fre<JUt?ntieplan (Nf-1' 101<1), en n11ilcr di� h1-:i,t1i,11111in9 <Jr.9evcll bcpc,·kin9ci1

4. ne vergunningl1oud.:r 9chru1kt de a;;i;i hem t:ne9�wczcn fre,11.,enticruimtc vor,,
het i2il11bicd{!11 van lt:!n 111inste één prngrmnmc1:,,1mH1I b�st,:i.1nde uit
radioprogrnmnw's, wawt,ij clat progrümrnakan.ml wordt gel>rulkt voor het
gelijktijdig en ongewijtigd uitzenclen van raclioprogl'élrnma's clie <lllor middel
v,,n cl,;i verw111nin�1 met dossiernummer 51)553:¾4 van cle gclcoppeldt? analog�
vergunning overeenkomstig het Nf P 2014 voor kavel 82'.; worden uitgezonden
in een kwï1lltc1t die ten minste gelijk is aan 192 kb/s (stt!reo uitzendin<J),
i11cli,�11 gebnii�t wordt gernailkt van MPEG 2, '18 kb/s (stereo-uit1:encl ingj,
indizn gebruik wordt gemaakt v�m AAC+, of, iml1e11 gehn 1ik �-,,;reit gemaakt
van ee11 andere techniek, met een geluiclskwalitr.it die ten minste vcl'Ç)elijki.J<1ar
is met de kwaliteit die met stereo kan worden hehaald door llliddel van de 
twee genoemd� technieken.

�i. Indien een andere vergunning voor het gebruik van een deel van de c.,paciteit 
van de frcqocntieruirnte binnen het in het eerste lid genoemde 
frequcntir.bcreik niet is verleend clan wel is Ingetrokken, is de 
vergunninghouder tot de dag van inwerkingtreding vnn het besluit wë>armet? 
die vergunning voor het eerst 011derscheidenlij!, opnieuw wordt verleend, 
gerechtigd 1/N ·de deel van de <:ilpêlciteit van de Ingetrokken ver gunning tè 
gebruiken. 

6. Oe vergunninghouder is gerechtiç,cl een deel van de capaciteit te laten
gchn,iken cloor een andere sam.enwerkende vergunninghouder, indien: 
a. llelde vergunninghouders daarmee schriftelijk hebben ingestemd, P.11 
iJ, hij blijtè voldoen aan de voorschriften en beperkingen In lij11 vergunning.
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7. De vergunninghouder die een deel van de aan een andere samenwerkende
vergunninghouder vergunde capaciteit gebruikt als bedoeld in het zesde lid, 
neemt het derde lid in acht.

8. De vergunninghouder die een schriftelijke Instemming heeft gegeven als
bedoeld In het zesde lid, onderdec:?I a, zendt hiervan onverwijld een arschrlrt
aan de minister.

l\rtillel 3. Samenwerl<ing vergun11lnghoude1·s 
1. De vergunninghouder gaat de samenwerkingsovereenkomst schriftelijk aan.
2. De vergunninghouder verstrekt een afschrift van de

samenwerkingsovereenkomst en aanvullingen of wijzigingen daarvan
onverwijld aan de minister.

3. De vergunninghouder sluit tezamen rnet de andere samenwerkende
vP.rgunnlnghouders een overeenkomst als bedoeld In artikel 10.15, tweede lid,
onderdeel b, van de Telecommunicatiewet met een rechtspersoon die namens
hen het elektronische communic<1tlenetwcrk 7.ëll aanleggen en in stand houden
voor het gezamenlijk gebruik viln de in artikel 2 genoemde frequentieruimte
dan wel treedt tot een reeds I,est<1ande overeenkomst, <1ls voormeld, toe.

4. Jn het belang van doelmatig gebruik van de frequentieruimte binnen het
frequentieberP.ik genoemd in artil<d 2, eerste lid, wordt in de overeen!<omst,
becioelcl 1r, het derde lid, bepaald dat het in gebreke blijven van een andere
samenwerkende vergunninghoucl er jegens <Ie rechtspersoon, bedoeld in het
<.lcrtl<� li<.1, niet tot gevolg heeft <1,1,t de aanleg van het elektronische
communicatienetwerk als bedoclcl In het derde lid en de uitzending vnn de
rnclloprogramma's, bedoeld in artikel 2, vierde lid, ten behoeve van de
v,:r�Ju11ni11gliouder wordt gestaakt, onderbroken of beperkt.

!i. Indien na het tijdstip waarop de samenwerkingsovereenkomst in werking 
tn:edt een vergunning wordt verfo,�nd •1oor een deel van het gebruik van de 
capacileit van cle frequentie, uimte binnen het frequentiebereik genoemd in 
artikel 2, eerste lid, zorgt d.? vergunninghouder ervoor dat die nieuwe 
vergunninghouder op non-discriminatoire voocwaarden partij kan worden bij 
de saruenwerkingsovereenkomst. 

Artilcel 4. Technische beschrijving 
Het gebruik van de frequentieruimte vim1t plaats met inachtneming van t.le 
technische beschrijving zoals deze In bijlaQen l en m Is opgenomen. De 
technische beschrijving omvat tevens het spectrumnrnsker 1 voor T·DAO 
radioapparaten, werkend In niet-kritische omstandigheden. 

Artil<el s. Registratie van frequi!ntletuhnte 
1. De vergunninghouder staakt of b1?parkt het gebruik van de frequentieruimte,

bedo:i!ld In artikel 2, voor zover dit leidt tot belemmeringen in het gebruik van
ir) het Mlr-R door anderen geregistreerde frequentieruimte.

2, Aij het gebruik van de frequentieruimte heeft de vergunninghouder geen 
aanspraak op enigerlei vorm van bescherming van dat gebruik, indien 
verstoring van het gebruik plaatsvindt door het gebruik van In het MIFR 
geregistreerde frequentieruimte. 

3. Uet bepaalde In het eerste en tWE!ecle lid Is niet van toepassing voor zover de
frequentieruimte, bedoeld In artikel 2, in het MJFR Is geregistreerd door de
samenwerkende vergunninghouders.
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4. Teneinde registmtie in het MffR In gang te zetten, kunnen cl� samenwerkende
vergunninghouders een notificatieverzoek daartoe Indienen bij de minister.

5. Het notificatieverzoek geschiedt met gebruikmaking van het "Formulier
kennisgeving ingebniikname en notificatie" bedoeld in bijlage ll.

Artil<el 6. lnyebruHmameverplichting 

1. Vanaf 1 januari 2018 biedt dP. vergunninghouder de dienst, omschreven in
artikel 2, t1a11 met een �Jeogr,ifische verzoïging van 85% mobiele 011tva119st e11 
een demografische verzorging van 65% b innenontvangst.

'?. V,inaf l januari 2020 hiedl de vergunninghouder de dienst, omschreven in 
a1ti!<\�I 2, aa11 met een ycografi:;die verzorging van 90% mohielE! ontvanysl; en 
een cler,1ografisd1e verzorging 11a11 75% binnenontvangst. 

3. OP. geografische vert.e,rginy zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor
rnobiele ontvangst vastgestP.lcl -op een veldsterkte van 60 clB11V/m en de
clemog1·<1fisd1c verzorging voor binnenontvangst op een vclcl:,tcrktc van 65 
cli.\pV/m op J.O meter hoogte vo,or 50% v.111 de tijd en plaats en bij P.en
refercnt�frP.quentie vm, :wo MHz. Indien een andere centrumfrequentie worrii:
�Jehruikl., wordt <Je V•)or�eschmvcn v,11rl5tml<te aangepast conform annex ·•;. 5
van Gf:OC,.

l\1 îil<d Î, INCHli :1,1 !Il lJ.::l-!i1l1)H�1·i11!Jl:U 
1. Indien <Jp e11ige fll rnts hln11,•usi1uis <loo, het um•1,?nstr. signnal van de i11 hr.i

l;,1der v,111 cle1.� v�n,�111111,ig lJtlhniikte rc1dio;1ppi!rc:itcn helemnv.ri:igeri io cl,�
ontv,1t1t1•;t v,111 l:;th,iltc.!1:Nisie worden Vê!roc11 l.iakt dr .1él9t de natuurlijf<t! ,,,
re1:hlsp•.'rs1w:1 blid<'leld in het vi<:nle ticl, d.m ·:1c! in1li!!n de;:e vcrtaa!ct, tic
ver!Jllnnill\Jhmrdf'r, er op vcr1.,rnk van clr!U!!ll.? dr<! cki helcmmeringcn
oncl<!r'limll, w1 ,, voor cl.1t deze onverwijld op l;o$te11 van rlc sa1112owcr!<r.r.df'
ver 9unn!nyho11dl:r �. worden verholpen, voor zover tel' plaats.?:
a. de hooyrrcq11.!11liedici1theid van de yebrui:<tc <1i111sluitkabels en de daar,1a11

IJcvcstigde r:01111edoruo e,"?11 waarde hebben van ten minste 'lO clO, eo 
b. het stoorslgnaal als 9evol9 van het krachtens deze vergunning gebrui!cen

v,111 frcqunntieruimtc hoge,· Is dan 23 clB1JV.
2. De in itet eerste liet, onder b, gr) rroermle wa.irde dient evenreclin verhoogd i:� 

worclc11 met de wa<1rrle van het signaalniveau op het abonnec-overnarnepunl
boven de vereiste minimumwaarde van GO dll11V.

3. Onvermi11cler<.1 h�t bepaald,� in het eerste en tweede lid, is de natuurlijke
persoon of rechtspersoon bedoctd in het vierde lid, clanwel de
vergunninghouder niet gehouden televisie-ontvangapparaten r.n aanve1wè!l1te
apparatuur te vervangen die:
a. niet geschikt zijn om een stoorspc1nning van 23 dBiiV vermeerderd met de

siynaëllspanning op het kabeltelevisienet bij het abonnee-overnamepunt t.: 
ontvangen, of

h. el!n hoogfrcquentdlchtheirl van minder dan 70 cm hebben.
4. De saH1enwerkcmle vergunninghouders wijzen één natuurlijke persoon of

rechtsµersoo11 aan die de belemmeringen en de kosten, bedoeld in het eerste 
lid, wegneemt respectievelijk vergoedt.

5. De vergun11inghoud1?r Is V1?rplic1·1t 1/111-de cleel van de kosten, bedoeld In het
ei?rste lid, te vergoeden.
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Artilcel 8. Beper!<lngen te1· uitvcaerlng van de aeleldsregel �'toring door 
het gewenste signaal van radiozendapparaten 

1. De vergunninghouder veroorzaakt:
a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van

radioapparaten in andere radicJapparaten of in e lektrlsche of elektronische
inrichtingen, en 

h. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen,
alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde
van de elektrische vcldster1<te die gelijk Is aan of hoger is dan 5,4 volt per
meter.

2. riet eerste lid, onderdeel b, is niet van toepé!Ssing inc1i<?n een
vergunninghouder op of in een ziel<enhuis of het perceel waarop dai: ziekenhuis
staat een radioapparaat heeft: geplaatst met schrlft:elijke instemming van dat
1.iekenhuis.

3. Artikel 7, vierde e11 vijfde licl, i5 van overeenkomstige to<!passing.

J\1 Weel �). l{ennh;gevlng Ingebruikname 
De vergun.1inghouder stelt de minister van elke ingebruikname van (011dcrdele11 
van) de frequentieruimte uiterlijk vit]r weken van tevoren schriftelijk i11 kennis en 
overl,:tit 1l;i-1rbij de gegevens bedoeld in bijlage Il conform het In c1ie bijlage 
ve11neldc format. 

J'\J i:fücl :l O. �o;rcsr,ondentle 
l. Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met dew vcrgunniug,

worden gcric:ht é1a11 Agentschap l'elecom van het ministerie van Economlsdic
Z,1ken, tf! Groningen, tenzij donr of va11wege de minister anders wordt
aangegeven.

2. 01'! verpli!:hting, bedoeld in artil<cl.�n 3, tweede lid en 9, gr.ldt niet voor 1.over
P.e11 sanrnn'llerkende vergunninghouder namens een andere vcrgun,1in!1ho11uer
de verplichte kennisgeving of mededelinç1 doet.

l\rcil<cl .1.:l. overeor1kor;1st gezamenlijlt gebruik 

De sarnenwcrl<ingsoverncnkomst wctrdt gesloten voor .t5 juli 2017.

l\rèilcel ,.z. Inwerl<lng treding iln looptijd Vëln de vergunning 
Deze verg1Jnning treedt in werking oip 24 mei 2017 en loopt tot en met 
:n augustus 2022. 

De?i! verîJunnirig wordt in de Staatscourant geplaatst, met uitzondering vêln de 
bijlagen. 
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