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Geactjte·he~r __ 

Ih 1,1w :y~rzoek'per ~'!iailt,erfè~t, ~~n p ja~ll_arl,:2023 :·_heeft_ u de .B_ij~!~s·pectle 
DlQl~alè INr~sJhicJ:!,J'û_t,vêrz_oè_ht-oft,î_ QP,è.n6~~ro:t.~~Lng va~i;I a~é:Q:o}:~ij~~n •. 11n 
äfsteri):m~ög rt1ê~ ééri V~I) iplJh !flé_d~Wé,fk~r$':«?P { 2!,J~hû~rrgq~~ ij !è.f~~l)Jséh 
bes" roléê ' däti1· om l)hbnba'är..·.makfn ◊àlî.·de·: ' ol'. ·en)fe'·a:6 û~"". ,.e"lèii 'v.ê :· oêkt:-- .P " Jl . '1. • . !",', . . , -~·· ),''~ " 1 ~--· -.8 'g_ ' ~ , _ _ ç~' . J -;;. -, -R: ,, 

- ~e ~ç'sll~sl.nf~P :~~z~Ráf.)j~P.f ~~~Jfofdin.~_ Y~1 -~~~~~-- ,:,r):e,g\~';h,~.t_ .. 
Sélh.çti~Qe,sh.llt·v~n· :12:n;t~ç-4,0ii,.;W.êl~tply~~-a: S!,<y ~~l;l,lp, N:e.g.ë_~é!Ög. !:t V. 
th~rn.~: .Sl<Y R~~1_0,j e·én . .t~st 911~~t :dw~rrgsom · 1s .~pgé,J~-gd vpo(h·et' 
Ï:jjt);i~i'dQ.d~n P.,erc.èntag·~:;:OiJ.{;;ie~';çfoç,r R~~lf\:~r(?hlc~; - . 

· v.etäefé ~a,11áh~ving~p"cti~·s.t~~ërj S~y Ra.dia Neijerl?flét~:V. ln--ver.lfänd 
m~t·Ré!dl<i Vero_n!ç~':. 

. Ji Ptó.,C"ès~r~ogt, _ _ _ . _ 
Qp:_ f:î )~/'4~fi ;2:Q~:3 ;[ ë~~ 9 __ p·~t ~-fRa1!~fic_til/e~n ve}i?ffe~:--9~~,,9: Pp~~~~~f Y.~.n, d_~
~et ~F,~ o~~rh7.(d_ (hJer~~-~ W.~Y;\Hlerl!:i-_y~~-~-Q~P Qf~f·_b~Z~~.~r-_.l.~ _Q~m~~~t n~9r 
:~~nJ!-'~-'W -'f_~.n))'et-s~t'~e~~lql! ~~.~IJ. ,p -~~! 2p2;2/ ff~rb,IJ..~ln. -~~Y'}~~~)() 
v,6,w.~ge t iet l,l.jt9~ez.o)j~El~ pe.r,ce_t1.t~~)Ji,ijzletç_ ~-~·ó_r .Ra'dJÇj'V:êfOfll.g!l\!?~---'ël!;ïtqMer 
ij~äjtg~·9ïn j.~ ~P{Je_!~~~. Q~_áfü_~~~t g:~ift .(.(ij·~~ d~t ~~--l~~li!) J t :è~r),;b~~IÎ§sl.o{J OP. 
q_ezÊf'~v~,~.tl:l~lê:lie~y;ràre.f, rs_:g~6;oJ~è'ri, ~~~e do·~urirènt~n -gr~~~i wiJf.grityängen_; 
Töt ~lêif y~~~fif ~ _gf~t· v~rd~ tt-~}'t<lfiiféîic;t }s op'geti:eë(e·o. t~9~ir-Slfy Ba:dio In 
ver.~nèl. ;rnef Jta~19 v~roplt~ .. 

:Pp 1.2J~fi\j~rLtó~~ heeft e_~n v~.fi _(riljn _m.~9~YJe·r~~r.s v~n f:ieH.ê~'!!f Jy'f è!isch~ 
_îák~_9}~J~f<>~l-~t!J_'é~~t~}-} f1?é~ ~ oR;9~:n~rpe~: J~~~Q} ij!f:$-êf P.~K1t ~~p-~9l<~n ·ciat 
'û y.e~o-~~ O)Jl 'qe:-~~rts~!~9 ÓP,, ~~wa,~~ na~ç jl~~let~_lri~ y~~ .ti~r ~~r~~~beslQlt v •·· -12,· ,. , 20"2 · '. 51,;;:_:·7 _R.· ·'-4•.-·.:o ·_· ··- astv ·rz_ - -,~ · · .. ·ótn_'· "'_ ··· ·,u_·,.- , ·-... t.' l1 , .- ~~ .. l "l~ . 4!, ~-~!J. .. ~ ., ... 9':'J9,_ . ~,roa,~-- .. ,e ... Pe~1.JJ,., , \JC!~JJl_~~d~---
tn1J,9_t@.efü1.1f~§~~~~ ~~l1'gfi~v,1ijgJ~çt1, stis~tJ2~ Sky M,èi_!9J1i_~f-èt,J:>]i'n·9 'fn~t ~adl9 
Vëfo·rff à. o · ·t : -· · a!i.i' -- verdéfe,ëàmm, r,k:atie -·wa ronél -r1iéf . -,-,,._,-,.,; :.-., _.,9., ..... ,~n, __ r~.,;Y -,: ,.-~~--•··tL·;c.-; ., -.}:!,.:'!' .. ,~. -- -"'-- (, •.•, . ..,., .; •. , ... ,Jt -,-, .. "' 
OP.~~j,-~Ptlti.~lslJ,19aj;>èslQlt,::9'r,~~~ f;i~t ,'.e-qfëJIJ.!;i'~richt-~~n..~f >té ·9p_fy.~tn1~.9/ 

-§.~• Jce1_1,'!)!l.ij< 
·e-t~~JlQ.ts~i~o 

.BUla~n 
•- l(i!tei(.~Îl.i~,W® :àrtlkélen. 
- Te"ope11bàre"' ·docµ;;,ént 
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Op ~o januari 2023 heeft een ·v.a·n mlJ,ti medf:!wètt<er'.S per_ e-1'.rl'allt,e.r!~t).t de 
oeft'vá~~-st:'{~n,~~ ~99-y~~?~k_.b~y~s~igd ep ·o·op de ~oc;igte. gfsJ~i.c;t ~:fat d~ 
be~li~terrnljn Is oppesch~rt'Voor hèt Vrageh van.zienswijzen -.aa_n der~en, 

Op i2 fe!)ru_ari ip2:3,' he~f:t een van mûn 01edewerk~rs l:e1e·f<mfs~h, c~n\ acf met :u 
opge.notrien. iijdens dit gespi:~k Is 0be~p·roken .dat ik een -ii!!nswiJtê• hef> ontvangen 
o\/èr de ópenbàahliaking' vàn;bljla·gerll>ij de beslissing .óJ) beiw~'at van · 
14 dec~mbef 2022. Mèt'u .Js àfgesprol<en om dêze bijla,géiï buiten be~èhouwlng te 
lát1n b,_Ij qe tfehánq~!l.ng -'1~_n .uw Woo: .. v~rzciek, 

-2.. Wé\télij[< ~ad.tr . 
iJçb~han~~l \!~ ver;o.e~ ?t.l!i een veµoel.ç <?P grond van de W~t open overheid 
(W.oo). De relevarile artikelen ·uit de WPO kunt u vlndèn rn bijlage i bl}.deze bl'lef. 

'3. Inventarisatie documenten 
Naar aanléi'dlrig van uw vetioe~en Is é_én document aangetroffen_. H,è~ ga~t hierbij 
om -~~ b'~S!î~l~g-~I? bez~a~r v~1ti 14 ~è~efntier ;J9.i? na~,r a~fi l~l<:lin·g ,Yan dè 
.bezwé!fen tegén· heJ sa_hdiebeslilitvah· 12 mei 2022 aan Sky Radio voor het 
tijtgezo_n~en p~rc;entage muziek dóor .Radio V,eron.lq1. . 

Er heeft geen verdere han~ITavfng tegen Sky Radio plaatsgevonden. Nadere 
documenten over vérdere ·wandÎiavlng tège·n Sky Radio In verband· met Radio 
Veronica •z!jn dus niet aangetroffen. 

4. ZleijsWiJ~~-" 
~ij è-mállb.e.fiêtît ván. 3Q jat:iu~rl ~0,23 h.~b Jk 1,1 laten weten dat tje b~trok~en 
bei,é)l).ghe_b.benêl,en i:ijn ,gèvr.aagd iien~wijzt} .te _g~ven over de vogi:-genomen 
op.enbaarmal<ing van de door-!J gevraagde inforrnatfe. lk heb eern~ï'~n·swljze 
ontvangen tegeh d~ openbaatmatsîng VpO bijlagen bij de bêsllsslng op bezwaar. 
Naar aanleiding van teiefonlsch contact bP. 22 februa:ri w22 met èen van mljh 
medewerkers laat Ik deze -bijlageh bij uw Wóo~oe.rzoêk buiten beschouwing. 

s. Qeshilt 
Il< beslu'ithet dqcurnent: op~n,baar te makeni met uitzon~~ring va.n qe 
persoonsgegevens .di~ <;l~ari"n s(aa11. In het document zijn •de persoonsgegevens 
weggelé\kt. onder vermelding van '5.1.2.e'. Deze vermelding verwijst naar artikel 
5.1, tw.eècle Îicl o.nd~t e van de Woo, waaronder ikpersöc5nsgegevens voor 
openbaarmaking kali weigeren. · 

6. Ove-rwe_gil'!gèn 
Al~ eerstè· wil ik; u WIJien _op' t,èt volgende. 

Iedereén heeft hét recht om o\ier:hèidslnformatie op te kunnen vragen zondet 
d€1.~i"Qlj e~n r~êlen té f'!_9ev.en ·aang~Ven. ÓI~ ~të;'l~t lh artik_e) ~.1. v~rf qe. Woo. Dit !s 
~eJI b~langriJk rec~t vah ~e burg_ér. öai3tbij l_s he_t ultgang_spunt dijt 
9verh~fdsinforn:iatie openbai:lr is, t~n~U. er ultzonc;t~ringsg.rom;len ~iJn die_ dit 
beperRen. D.e Uitzon.derlngsgrvnden stç1i:ln hhoQ{dstuk s ·vé;'ln de. W.09 Ik moet 
hle,rbij he.t -atgemeèn 'b.erang v-an opénbáatheld ál"wegen tegeh· de belangen die de 
uitzo~dèri'ngs.gronden besctierinèn. In het äfgemê.en geldt tiler!)ij de règel élat 
wanneer ik informàtie aán u ·ve·rstrek, •het openbaar is voor e·en leäët~ 

Álgen:_1~!1e y)'tga_ngspunteh bij toe.tslng aan de ultzonderlngsgrond,n 
De toetsing ·aah de uitzo.ndei"iflgsgrondeh v.érlóopt ais volgt. Eerst kijk ik of een 

.> ~ ~ • 

On,• ke.11merk 
ÄT~etK-.091~9259" 



~~;.i:t~~i1!;~~:~tig!:JQ~~t~~~~Jt1;~~:~,t~ltr;;;ff ~)i;~i;::~:.&:;,~t~: 
ui~onde~lngs_gt9n9.'.i$, tn"i39 lk:a:e;:Jof.9)1'.î'l~ •~'i1i~f,ve..rslr~l<1<en ÄIS: Mt:éen\ i::.eîat.lev.e· 
,u_itiçt1derJn~~9tp~d Js, rpo~_t'ik.èei, i!JM°e.~_lbg "rtràlcen tUssen·hee~fgèitieöè' bè"ÏànQ., 
van opè'~báarbëtd 'Ém- hèt.:sp-ê~lfiél<e,belar,g dat.äe;.ulfzoèfd,etlrtgsgi'óhdfbéschermt. 
baárb~J wéeg,~· het bèlang; Vàfi"-Ópenbàárhélêt z~~f:i-Als Ik" lnfof!)Î-~\!ê:~eJ~~, ·r.n·o.~! 
\l{"SJC?è:êl iJ11ótjv.~r.~:o yi~ijfdir! fl(~-~t d9e. 

Wà'l\oëët'.h:ët:gäát oiîi infó'ffn'ä.tie .-Wàat -bela'n~éó.:Väii ·äntlëren bij .6êfróldéën:iijll',. 
moeflR· hëri îlê. 1110:geliJkheià .• 'Qêvéff''c>fö' -~en iïenswljfë in' t~ él11füè.n, t>J.fib•~t~.~~tjt' 
1at z.1J_ t\';'-n ~~~ö'~~'Q, · ~~_pri~p;l~t,r: :~v~f .~~, 9è _:~9J~r"l'Jl~~,~ -"Yf-el 9-f~lê,t 9,~irt~~~i-" .. 

··9~W!a~~-~~.q~_Ç -~pt~~.n:·, tje'f1~ ~.ttë1i,qe1Jjk ;aj3f\ m1t_QfJi ·t~ ~-~~_IJ§s~r:i Qf 1'5,~e 
tnfqtm,atJ~· (?peilb~ar r,n~_~k • 

. P~rsdóg~g~get~n$ 
RP. ~ri>.,n,~\'~ifi~Jlç~I S;?i:;. tw,eM~ lir,i, ~àr.i,füff ~n3>..11ti~M?rVan -.~e Wöo_'~~JJJk,9e~n 
!hform.a.tJ.~· OP.~ll-~~ar, ~a.k~n .!3.~;.dit,~.i( pe~qirollJ\<.~ J,~~J!P.!i.sf~~r sctt~_ad_,t:~n r:flt 
t>~lahg -Z\V.a~r,d~r v-,~egt ~Ëln _het ~el~nq,,:y~.,n o -~~l?a~:ifield. ,t-Jf;!t· ~aat o,tn 
per.so..901?9.e~~ven~ ,p~e ~lndJr~ç-~):te. herJeJdeo'•ZIJ.n tot·Elj!n p~rsoon zo..aJ~ Oániéh, 
ë-mall.ë(dfés~~h, -telefoontiürnrnèrs e.1ffuntti.eoäm:en • .::Jk'vlnd het·Jnidlt.~êv.àl 
bel~1tigrlj~ dàt:·èfeJdentltèlt'Vin· tfétról<Ren.e. t'ilèt 6.ékë'riä wordt 'ffm'daf 'cllfzljn' of 
Maf pri-vacy lfän s!=hënden. o~t vlód 11< n_ièl: v/é[(~eu3~; gaátom m,a,~.K~!~) l~i~ 
P~~gqrf$~~9èV~oi rtet •oiïef'nb.~ar-;· 

lh de besll_ssir.ig 013 be~wai:l_r:.:ei:t in ~.et -v~r.sl,~g ~.an-,~e lworzittlr;ig_ s.~~an, .ook 
P~l?QOJlsgeg_eve_ns van :aml;>fer)ar~n. · f-lêt',ga~t ·Qrn. gegeyen·s dfè, hl!!rJildb,aár-zljn 
tót ~~11 _p·e_rsoof{1 °Z'E!a'ts otcdet .meer hë:U'nên1 ~~111aitadressèh, fllrictlen.àrhèli en 
tel.efQorim.imîtiers:. in· hèt k.à:det vän:goëd .wêrk~è'vers.chai? v.lod 1Rdaf.tiét belang 
ya11 ptlväè)i zwaarder moet we9en 'däïY hét ber~ng Xtan öpenbàárh'êld: Dltiîèr · 
bèsct,ernilhg ',laf) de r:>."rlVé\"ÇY, yári 'de 'betró~l<ét'f°'àlnotê"n~.r~o '" "óéla.i:bfj weégt qiee: 
q~- ~~~ ~ '.~r,:~!~~ ga~~ 9Jij:.~~~-~~~~~èri yáh iln ~~~ïfi.·_~à1i:éf!b'·1hêîf~.Îij9'çÎ~b,_U!Q~r 
die·. IJl~t e~n amb.J:e,n_aë;lr 111 ç<mta.~ tr~edt; ·IJlaar 0111 çpen.~ê!~rm_aklng ,op grc;>nd v~n. 
dev/loo. 

'7,. wu~~·va_t1,open_til;lar1Jl~kis,g 8!'_1 pu,~11.C_f!tÎ~ 

~-l.a~tslng·_op • !11t,1?rt1tit . 
0it b~slqit ·en de, docûm.eritéh worH.en met inadftneming van dé. 
weig~r1n·gsgron__d'.èn uit--de-Wöo ,Voor iedereên openbaàr-·'donr publiêatie èrvan op 
wwW,rijl<'s·óverh'èièl.rîl .. 

~-f,~ch_r[f~ ,i_an,P..~faiiQ,fl.~blif!nil~n _ . 
EM k(>pie v~,n--dit,be~!µ'Jt ve~end . ik n_aar .ct~.d~_r,d~::b.~larighebpenden r:n~t 
io~cfi):ner,nlf)'g v~.n h~t:-wegîa-~ken van çle p~r~.oon~geg~_vens. 
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Vr.aaen 
Als u vragen heeft over deze bnêf, dan kunt u contact opnemen r.net uw 
contactpers.oon. ({ k1,1.rit'.ieitén ci°~ijr het:algemetie-·nummer: óaá..:0416000, en 
vrageo naar - _ Ü wordt dan doprverbonáen. 

Hoogêfchtet'lö, . ' 
aken éfi Klima·at, 

m oom 
--,-:nötdlnetènd Jurist 

Rijksinspectie DlgltëÜe Infrasti:uctuur 

B,~zw~_ar 
Als. u en/of de (lerde-bel.angh~bben~e(n) beiwaren heb~en, kl.Jnt u eo/of de 
derde-be.langhebben~e{n) binnen zes weken, 11a cfe ven,endd.atum van deze 
~eschik!<i.ng gemotlv~erd·.eep bezwa~rschrlft.indienen bij ,èle ,Minister van 
l;çonomlsch~ .Zaken en Kllm.aat, ter attentle van de ~fdeling Jufidi~çhe Zaken, 
Po~tbus 450, ·9700 AL GRONil'lGEN. Dit bezwaarschrift moet onélert~kend. z_ijn en 
bevat tenmlns.te: 

1. lJw naam en adre~; 
2•, De datum van uw bezwaarschrift; 
3. Een oruschrijvlng. (of kopi~) van het besluit waartegen u bezwaar maàkt; 
4. De gronden van iiw bei.wàar; 
5. Uw handtekening. 

Indien u zich laat veqegenwoordlgen çtoor eei1 gerr'fachtlg'de, wordt Vé;tn hem/haar 
in begJnsel een schriftelijke machtiging verlangél. 

'Of!S,keqml!rk 
AT-1;21(•0Qllf925~ 
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BIJ,!aP:è 1:-Relevanté·ártlkelerrWoo . 

Artlkel-s:1.-,,1 
~~IÏf~él!::?r" l.t~:étt. r~):;'1t op t9,e_g~füj t9~,gyh~è1<~1tifötmàtie !9.h,d~N~~~r(ó•f e~n 
.b.eiMg:Î~ i\q~vgn st~ll~11" l>é}\l;>.Yc;léris.bitijez~.·~-è~ .gesteléJ,e t>.eRerklngäQ. 

Ai;tlkel ·,2.1 
tri:ct~~~-'.Y; t ~n:çteA~a.toAJ>,~nJ~Jeo.~e)il]lP,~]l(t~~n ~<?r~~-!v~r~'.t.!\~O;~o.c:!,f.!r, . 
doculll!~ritiie~-.:r:4QQr è'Efn qrii'ia.n,_ P.en/PQ'D Sr·:!=9Yi~ge at:S. tn~do-eJd,"·:trf"--artlket ·i.2; 
eersté llél, ·opgel"(la•äkt óf öntvatig'èli sthr.lftelljk-stok ofandér,_gehêeh;an· 
v_i:istg·~lêggè ~~4&v~h~ çta,é hq~(,ztit-1-~~ril ·ve-fb4n_ç1 ffo9~r fflèfi(~.tpy~ll~k~'~á~~• van 
d~t~r.ga_~ ,-d(~ P~r.$.QQn ,Óf .dat.fofi~g·~;. . . 
mïtîeu~t,îformatié: 'hetgeen daaron'der w9fdt vërstaàn In artlkel-19.la van de·wet 
milleo,öeheer,; , 
on_~~ Mfhl~Jer-i ó~_~é !-11 )s(~r~~ijf) f3lflft:è'1la_nJ!s~. ië!ken ~n. K~11l11k,rifk~_rel~t~~s; 
pµ6Jl~k.\'? 1rit9rm;:itl.~~ Jl;!forruijti~;ne~r~~le~d.:lo dbcûmenten dlè,beru_steh·QJj .een. 
orga'ä,f\; persoon of :èóll~gë :als bèèl"dètd utar.tlkel ·2.41-eerst'e liél( ól'lnfèirrriàtlé dié 
!<t~ë,6,fei{f~tt!~el:·~.3 [ Óor ëen, ~b'el!t\t!Jrsç,rg~~n ½~!1 Wtj'rj:len::~éx9rg~fij·:. 

Árt(ke) '2-;-5: 
Bij de,tdè"pa·sslng van deze wèt wördt ultg~gàan van het älgéty1e~n b!!la'!'.)g·\1~n 
o_p~ ,t>qaftl:eid ~an pyÎ51ièkê 'lnîç i-natf~·vo"Cir de .dem:o~r~~isch~. ~ä.menl.~ylng, 

AitlkeF4.1 
i. Ê~h.l~~er kan .eetf ~~r.zqek o,m pyblièke fnfo_rrm~.ti~ rlc!lt~rî tç,t ~~Ó 
be?~l)~rSOCQ~án qf;e_e~. q_hde._r·y~rarjhyoq,:4,elij~ll~!d van ~eQ 1?.ë,s(~1,1_r$Orgaan 
wèt~ame 1p.st~11tn:9/ d.i~nst•pf 1>.edtl)f. n, het laat$te-,g~vaJ bé~llst lîet: 
verantwö'.oi'éfeliJJ<e·· b'éstûürsotgaci'n óp hèt'v.értbek. 
?~ E~_ri V~_ttçë~ ·~at\,11'.l<?,rièi½liQi Of_-§.çhÎîrf~tj,W. '!VÓtçl~n Jr9J!"~je;t\d ~~:~~n ~l_èkt,:ç_olsçh 
ytOrd~tl -\1-~r,zonêleo. op, d~ ._Ao,Qr .t,e~ ~~!;it!,!µ,:'§..9.rQaan aa_ngege~eJJ: wlj:te; 
3 .• DE}-vei;zoeker l)èhoè'ft. bfj,zljn vetzoêk-géen belang te !itêlleh, 
4. Dè -vèrzdéker' v~rnïeldt bij -Ï ljn•'veno~!i ge·ä~ngijle~îefiti~Jd Qfhet dá~rç,p 
bet·r~.k.t~fng bib~e.n'd~ dódup'l~rit, wi~roy;_rhJj lr1forma\:Îe w~,nsi t~ __ pntvé;ln_gen. 
5 ... ib~ien ~ee-n vérz.oek te aÎ$femee~ ~~f.ormt:iJeerèt Is,. ve~oékt liet- bes,{U\.lrsorgaan 
bihnên tw.ê·e·wekën na ol')tvan::gst vàn.h'ét v.er,zoék de verioel<er om,:hêt vérzoel< té 
prëèi~~I~h, ~!1 l$. h~t ij~-v~_rzç,:~~er .(!,~~_r,~lJ'g~~-iîJp~a~'!l.r 
6. 'He( ~e.s~1,1~r$orgaa_n· :ka{l l?~$!~Î\en eefl, -v.e~ o~!<;olefle ij.~t,ia_nefefeti, lttdle_n ge 
Vèrzo~këf -niet m~ewertçt:aan·:een -~erzoe~·tot prèclsêrlng ·aîs bedöeld het·vljfde 
lid_. _Iri ~M!1!<fn_g_ va·n ·~rti}<~I 4:-~~ -vl~,~~-ÜRi yafqè Alg~f:Qêh,~ ;vtèti,bê~tiiu'rsrecn~ 
wor,ê;t~ ~ijf6-;êsf1:1Jt~Qrn l:le,!,,v.~rz.ó~l .nf~flEJ:.t?~h~.11d~1~n -~~IJ .çJé ve.~gek~r 
bek_e.nd~em~-~kt ~in.oen 'tW~e weJ<Efl'i n.a~_a't het·Vérzoek is -ge_ptèclse_er.clof nadàt de 
daarvóör gesteJde tei"mijr•.ongetiruikt'Js vei:stréken. 
·71 Eefî y~:~~é~ qfi:l ln'foro,atl~-Wt>rç!~ fögeviillfgd. .me~ lriaçijfoérnlM ya__n, hef 
b~pa.~t~fo 1n h_9of~_st1J~ ~-' 

ArtlKel-5:-1 
1.~--.t1~f qp~nöë1ar ~1:1!<~ri yàn JnfPJÓl~tf~ lpg_e\(.c;>l.9e-ge;e vt~.t, ~lljft aç~t~rwe9e.v.oor 
ZQV.~r çf(i~. 
a; ~e,.eenhéid 'van de Kroon fi'I gevaar.-töu 'kürineh t>rengèn;, 
b.·d_~ Vélnghè1~ Wm, ~~-St~~t,zou· RU,Q'Qe'D i tt~de~; . 
~--bedr1j~- èn '(abtiçageg~gev~Q~.b~tr.é~•-.r1·e ,dopr nátµu rllfke per$<?n~n of 

(;ns.ken.merk 
N ~~~~oq(11:cJ2S!! 



rechtspersonen ve~rouwelijk aë,ln de överhe!d zjjn i'!'iëè°gedeel_d; 
~ i pér~oorisge'Q~Vêl]$ J)etrèff ëJrs ·b~dpE!ld In paragr~ë;tf 3.1 onderschei~enlJjk 
p~ragraàf 3.2 _van de Ultvóer.iogswet Algemene verordél'lll1$J 
gegèvèhsbestherming, tenzij de betrokkene ultdrukkelJjk toestemming heeft 
gi geveÏJ yor:jr ·dé öpéiib~är)J':lflklog v,an"èf~~ë. P,~t~oo'n§g~ge~e~s _9f_çlezè 
p_ers9onsgeg~veri~ ke.nneit.iJk,d9qr ~e b~tro1<!<e11~ openbaar- iij_n gem~akt; 
e. nummérs· betreft die dienen ter î'dentifiçatie.·v.an jjersone·n .die bij_ wet of 
algenï-enè maatrèg'el van bestuur ijjn v'b.Qrgesê:h'r.èven · à!s bé6ö~ld 1ii1 arti.kèl 4ç 
Vé;ln cl~ !)itvperfnÇJsw_èt ~tgé}rf~n.e v~ro.rgenlng g_ege~en~.bes~h~rrn1ng, .tenzij Qe 
ver~~re,l<i<lng lçenneiiJk geen· 'Inbreuk .pp·de 'leven$sfeer maakt. 
2. Het .qpenöa.àr tnalé~n van informatie blijft eveneens ·achterwege vo·or zóver het 
pelá~~ élë!~tVëJti' ~iet 9p~~~.§t ~~,~e.n de_ \tQlgen~è b.~la.n.Qên :· . 
13 . d_e b~trek~lng~n van Nederland n,_et anqere la,nden ~n staten én met 
fntem'a'flc;>nale-organfsaties; 
b. de economische of flnanëiëie belángerf va.n de· Staat1 andere publiekrec~teljjke 
lië~amer, .of fje·sfü1,11:~or.9a~èn, in _geval van ml,lieu :..1nforrnatie slechts vopr zover de 
inf.qrmatie bEltre~king ·he~fl; op handeiingen mét'.een vertrouwelijk karakter; 
é: de opsporing èi1 vèrvóÎ_ging ván sl:rafbàte feite11; 
él , de j,hs'pectle, contr~le ehJ qezîcpt. d~ór b~stu"'t's'org,án~n; 
~. de_ eerl?,led[ging van .~e persognJJjke Jev~ns5,feer; 
f. de ·bescherming van andere·dan In het eerste lid, onderdeel c, genoemde 
conclirréntiegèvoelig'e bedrijfs- en fabrièageg'egêvens; 
g. d~ bésch:ehriing van hé~ milieu· w.aaroi, deze iriformiltle petr.ekking ~ee~; 
h. de b~v.ej li_ging van perS,onen .en bedrijven en hét voorkomen van sabotage; 
i. het. goed functioneren van de Staat , andere publiekrechtelijke lichamen of 
6estuursorg~nen. 
3. Jnç!ien .een yerzqek tot openba'armak,i,ng op een "'.~O d.e In ~~~ tweede liçl 
genoemöe gronden wordt afgeweien, .beva't het besluit hlèrvoor een 
uitdrukkelijke moti'lêting. 
4 .. öpenbaari;naklng-_t<an tijdelijk aêhter'l!ege blijvén, Indien het belang vab de 
-ge~dre_sseerde van de i_nformatie o_m als eerste ~ennls te nemen van qe 
Informatie dit kennelijk vereJst. 1-Îet-b'eStu.ursorgaari ooet meèlèdeling áan de 
verzoeker vah de termijn wa•ärbinnen dè-opénbëiarma,klng àlsnog zal g'esctileäen. 
S·. In uitzonqerlijke ~évallen kan qp~n-~aarma~ing van andere Informatie dan 
mJlieui,nformatle vpQr.:ts,açtït.~rwege p)ijven indien openbaarmal<ing onev.enredlge 
benadëling toebrengt aan een ànder·belang dan genoemd in het eerste of tweede 
11.d en.het algertieer'i bel~ng· van ·opë.nba~rheld niet teg·en d.eze b.enaéfë!lng 
opwe.egt. Het bestu.ursorgaan bas.eert een beslissing to,t aèhterwege látèn van de 
openbaarmaking van enige informatie op deze grond· ten aanzien van dezelfde 
informatie niet tevens op eèh Vàn de ii1 hét eersté of tweedli? liçl g·enoerride 
gro.nden_. 
6'. Het op.enba~r maken van informatie blijft In 9-fwijking van het eerste lid, 
onde.rdeel c, in geval van rhllieu-fnfotniatlé eveneens achterwege voor zover 
daardoor het In h'et eerste lid, onèlèrdeel c, genoetnäe bel.a~g ernstig gescti~ad 
wörpi e.n het algemeen belang van Qp~nQaart)eiçt van informatie nle.t 9pweegt 
t_egen deze sch13cle. 
,7. Hèt eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milleu-lriformàtie dié 
bC;!.tr.e.kK(ng heéff op emissies i~ het mille_U .. 

ons keiil!'lër.k 
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eatum ·vERZONDEN ... 11. ·DEC:zoiZ 

,Ag~titsëhä.n t'eîe.com 
•tJifrislètfè,vö~'Bèö;fomistntlakeri: i~f~lim4èil . · . .. . . . 

B_etréft BesHssihg qp bez'#,aarschtiften te~jen ~h.iir.v~n. l.:2 m~I 2022. 

B)j brief van 12. mei"'2022) kenm·e.rk .AT"EZK/831'0247; h.ëb,lk:;S~)(,R.adio N~der:land 
B.V: een last bndêr ctwan·gsóm o,p.gelegd .wegens"o~_éJ'trêdlng ,.v-ai'I d"è ·, . . ;, "" 
prö{1rä"m màtiséne'· v:6órs1.hr:lften Wel ké . vérliö.'rfden ,zijp ä•;:fn ·de· veiff.Jû n'hl n;g ,voor 
frequèntiiê'gelkt.ilR" van. ka·vel A2 •. ·Döor s1<y· Radio Nêèf"éi:làhd B.v. · (hiern·a·: .st<y 
l{adJq),,'KlrilóFM B~V •. (hiétnä~• Kink.FM,), Räi;lloêö'rP. BN. (hlet:na~ Ràdiocé:irp) ·en 
'Sla.i'nÎ B. V. (hïêtri~ :· ·SlàWi 1) ~tin da~rl:e_gin· bez'f'f a~r.sêhriftêri"lng;èdlérfdd k. heb 'èeh 
bësllssing ,.genomen ,öp. d.êze-'.heiw~arscnrlfïeni ~ij_n b~ër;vvê;gingen treft u 
tiierondenian. · ' · 

Dit ,besldit Is :àls,;vo!gt lngedèêld: 
1.1. Ve"doo·1> 'Jan dë. proc"""ëdur.e 
,f.1. Hêt,bestrèdén besluît 
:1.~.l. \/êtloö-pJ:>roé.êèlt,lr.è;S~f-Ra:dlb 
1-. i.~. V'ëtld.o·p ptoceèlur.ê-Ráètiocórp en· .Slà'rr\! 
·1.1,3·, Vetloöppro:tedu're Kink FM 
·2, Dë-aangévo~tdè bezwatetr 
12.1 .• Bezwa'rën· SKy. Radio 
~.2 .. B~zvvaren .Raäio:éorp··eh·S1áml, 
2.3. Bezwaren Kink FM 
3, Wêttè'l~JR ,käder 
·4.-011tvanReUJl{hêid 
5, O.;ie'rweglri.9èh ·na·ar·áanléldihg van dê':.bezw~ten 
~. Besluit 
7. ·-Bêtó~J)Sé:lai.Js'ulè 

1. Yertj)·op.\"fah èlè pr.ócedure' 

1.1 Hit ,bèstrèdën'·bësluit 

Bij'Brief.van: 12 mèi :iw21,:kenmerl<= AT-etK9831.0247; r~~aà&Sl<y'Radio''èèn 'last' 
:ónèfet ëiwangsóm bij~ïtfü~öti, In t,·ef bestréäëi\~bès'iu1tworèft3o:vt?M<)p~h\dat S~y 
Rádio OJf;3b rróvertiber~öi1 en',<;>P a-deëèmber·2'02t·,zroh' til'ét aä,f ai'i:itlêl:iJ vàn dé: 
vê'rgánriit19svoorsdhriften héeft g~houäen omáàt.-zifop: alé dê!·gen tlitsen· 7. .o.0-ûor· 

;!;:;itr~~~q 
.ow 'kênmëtlt~ 



en 19.00 uur 83,68%, muziek respectievelijk 79,50% IT)Uzle.k heeft uitgezonden f:-~tro'd~;~
680 

terwij l dft tenmlr,st~ 8$.% had mQe'teo zijn. 
In het b~streden be.slui~ wordt S~yRa~lo gesommeerd om uJter:Jijkvee.rtien dagen 
na dagtekening van het besluit te voldoen aan artikel 4, onder a, van haar 
vergunning en vervol~ens te blijven voldoen aan dat artikelonderdeel. 
Ihdlen Sky Ri3dio niet voldoet aa·n dle ·som.matte, verbeurt·zlj per gecoristateèrde 
overtred:lng, per màa·n'd, e.en c!wan_gsöit\ van~ 60 .. ooo,- m:et •éên h1aximum ·vali 
È2 300.0·00,-,. 
De l.ast onder dwangsom verliei;t zijn werking: 
a) op ·11 augustus i922; of 
b) indien het maximaal te verbeuren bedrag ;is berélkt. 

1 .1.1, Sky Radio 

Op 21 juli 2021 heeft Kink FM verzocht om handhavend op te treden jegens 
Veronica en QP ~tra_ffe. v~n ·een dwapgsom dan wel met and.ere 
handtJ.avlngsrnaatregelen ertoe te v.erp.lic;hten de voorschriften van haar 
vergunning na te leYf!n. 

Op 14 februari 2022 heeft een toezichthouder een Rapport van Bevindingen 
opgemaa.kt naar aanlel.dlng van geconstateerde overtreding van artikel 4, _eerste 
lidi onder a. van dé voorschriften en beperkingen behoreilé:t b)j de vergunning. 

BJJ br:fef van 9 maart 2022, kenm.e.rlç AT-EZK/8294492, heb l.k ,SkY RaäJo mijn 
vqornemen meegeéleel9 om ,een last onder dwangsom opge).egd vanwege de 
geconstateerde overtreding. Ik heb Sky Radio bij deze brief In de gelegenheid 
gesteld om uiterlijk op il4 maart .2022 schriftelijk te reageren op dit voorn·emen. 

Per e-mailbericht van -24 maart 2022 hèeft Sky Radio een ziériswljze Ingediend op 
mijn brief van 9 maart 2022. 

~ij brief van 12 mei ~022 heb Ik een last -onder dwangsolT! opgelegd aan Sky 
Radio. 

Bij brief van 22 juni 2022, door mij ontvangen op 23 juni 2022, geregistreerd 
onder nummer 8320802, heeft Sky Radlo'een béwaarschrlft ingediend en mij 
verzocht háar een termijn te gunnen voor het açin'vullen van dé gronden van 
bezwaar. 

Bij aa-ngete.l<ende brief van 5 juli 2022 heb Ik een ontvarrgstbe\lestiging aan Sky 
Radio gezonde.n en meegedeeld dat de aanvullende gronden uiterlijk op 25 'juli 
2022 door mij dienen te zijn ontvangen. Tevens heb Ik, met toepassing van 
artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de beslissing op het 
bezw·aärschrift verdaagd met zes weken. 

Op 26 juli 2022 heb il< een e-mailbericht gezonden aan Sky Radio met de. vraag of 
de op 5 juli 2022 ve~onden on~vangstbevestigîng is ontva11gen d.o·or Sky Radio. 

Op 26 juli 2022 ontving Ik een e-mailbericht van Sky Radio dàt Sky Radio de brief 
van Sj uli 2022 nimmer heeft ontvangen 'en verzocht Sky Radio haar een nieuwe 
termijn voor het aanvullen van de gronden te verlenen. 
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·gp·,~~ JµJl~~·og~'t1~~ 1~P.~t ~t-111.~'l,!}~n·~s~ .,!,\~füo • ber.f~nt, .Q~t er ï:!ao ,c;!~}zlJq~.y ag, 
l !,,~ëfi~P, T~~F,q.ifi~w~.~-~.è~ijn_ttJk~1~t$~ rrf~J~ .9'é_g~'a~· t ,et ~è .y~~~ndlhJfY~n~-de· 
b,,iief V~(l :5,J:uli j oii !:!n .J,eb ,.k aëJl19~~on'd'i,gê! .. c;lat .een me.uwe 
:ontvangstbevestigiÎlg/met· éeo ntéuW.e ter-rrî1jn• vöbr het'a.a·nvullen •-'lái:1'-dè .gronden 
za wo.ràèn v_e'r:to.hc1é'r1. 

SiJ .btië.f .V~h •2? Jqfir;29ii•ti:eir fk/Oj)f\t~uw··e~h-~.n~~r'i:g~tb)!v~sti_gJntrv.el'Z(ind.etheh: 
me-eg~:~~e.lçt«:làtç{ej anvuÎ!er:ip~ grpnd:~n y an be~w~ar u"lterllj~ ·op' }6\all.Q,u_sfu~ .. 
~ö~~ .d~>:or· rn1j ~fMe(ljt e.ziJr:rcm~van.9,t!1, 

PP 4:'i:a.~plJ~JiJS'i20~_2 fieb,: ÎR .d.Ê:\ o,p. 5:JUlr:'2:022 ~er.zO,rrd.éli brie( r.efour, ontvat)g_en 
.v.án. P.osfNL niét de,med:e.ctelîng van P.ostNL (jat:de·:aanget~keildè'zénding .niet is 
afg'èhaald.. · · 

~Ij Qrl~f v~rl' 18'~ug(tst:us. tó2:2· lièó lltdè.t,,:èiwaar-sthfiften.,v.,u:'l ·Klnl<';-f:M, .. RëJdic5.éof.p 
BN: en ;$(amî ~.V. ;à~n SRy,RadiQ ter J<ennfsnçit'[l~ tQ~g~zÓhêr~11. . 

Bjf ~t sluit V~ri ~is ijUgµst~s ,10.22:t l<«;nru.El.c~:A,;r-èzlg~~:2'04:lSj h~b,lR :d~ I.oo,ptljd 
vi;i.o.d.e-vetgµgnlng :amt tshal~e· geWijzJgc! 'inidle zh1 dat l!e;,fïM~vergunrill'}g Is 
vèrle,tgd tàt ·en met.31 ·augustus 2023. De basls 'hlèrvoor linïrtikèl 3~11, v!jftte· lld, 
Nan ide:'f.elècórrirnUntcatleVfe( In 's~mentiar,,9 ,:rîe_tärtlkël 1~, e(fde ·èo<vë.értieöèl.~ 
Jtct, van hêt.rrèqlfen.tl~l;Jeslult~201-'3. · 

i.i4. ·J~dtocorp e.n"Slaml 

-aIj e:-mailbetléht;van ,23J üol 202-2 hèbbeo :B.adfo,orp en"slani! een•bézwaarscthrift' 
I11gealend tegen ri'i.Un bèsÎuit van .1-z.-rnel 2oi2, -waarbij' ik aan Sky Radio eèn làst. 
otitlen;twang~om 'heb·oi:,~el~i-g-çl'. 

·B!j ötie,f-.va~;.q_ jplf.2Q22" keQni~r:k AT.;ez;.:0Q1_1'17.Ó13, heb-I~ de onl:v,ángst .yan"het; 
~~~~~~~rsç.lirJ_ft v,~r .. :B:~~-iA~OJP. sóhrl,ft~ijJ~•f>,;Y,e_stt~t " . . . ' . 
_Bij bl:fè(v~~ ~:i~ll tOJ2; Jé~~=~t:~A!7f:Z '~t0JtJ647; tie~ iR,,ti_e órjtvan.gst y,ari;bet= 
1:1.ezwsia.rs.çfi~lft. '(an .Slam I scfi.rl~~lij,k)tèv~s.tjgct.-. 
Teven·s heb lk'aan~e~eve.n dat;de bezwaáts"tp r.lfteri nlet,:á13n ·de êls'en Ya"l'1 dèAwb 
voldoet en lieb il<,Radió-cor1:n~n sIa·mI verzëcht~ö'm ontbteketiäè .. geg~Vén~ ä"áh te 
lêVêr~n wel!(e µlt~tiljK,op 25 J~1·n2022 dbpt ··rnJJ il!eö.M~'rft~,ilfo;cfri:&ange_n.. 

O'p-1_1 )ufl 2022 h~b ik-de pntgrekende lnfç>1:matie ontyange.n._ 

1.t.3. k'ink·FM 

'Bifè,.,niailbétiçht van 20 jyrij 20.2-2-h:eeft KtokfFM 'een· bê~tiàarsçhtîft lr1gêdi.e.nd 
.tëg:é~ 'mijn bësluJt v,ä.i:i 1iJtJèl20212·W~ji"blj i.k a~~ Sl<y'Ra'dft( êen· last orfde't 
·dW~~g~·ótr1 ~eb .qp_g~le·g_~f 9.P.' Jp. jif.nJ ip_~1· }î'è.êft ~ittk:FM -dit:-'i:,ièï~äär,sthrlft.per 
-koerier là~en ~e;zorge.11 lfü AQe.rj'tsch~:,T~!ecQt"Q,, tî!?tm;i~n 99or .rn)J ê'é~estlgd fs P~.r 
é-rmiil~erfènt v..an eyen~tl0$ :3:0 ju rij ~ö~i. 

Bij hrtef; yan' 5 juli 2cfi2, kenme.rk.AT-...EZS,.,001'1702.Sj neb' ik:de ontvahgst;varr het 
• 1 .. , .., • . . ✓1.: 

bezwaarschrift schtjffeliJlè·b~'i,,!!Stig'4. Te~eds':h.eb ik aang~g_êven dat.hÈÎt· 
.bezwa~rschl'ift:l1tet ~an ~e,èJsërf varf•d~:AWb.:v-ofüol::!t<eo'Îjetfilç.'_~ink_'.lity1 vêr-tod'i.t 
;eëó or1ëlërtêkê.11dê\r..o)mä"êht '.áan:..t'rtlJ të:ièt)cJen:?w.ä~tt!it'iö.l~)Kt dät' h)Î~~b'ezwaiïr 



bevoegd is i_ngedlend. Deze volmacht diende ult.erfük op25jull 2022 :door rnij te 
zijn ontvangen. · 

Per koerier heb Ik deze volmacht op 13jull 2022 ontvangen. 

1.1A. Ho~>rzlttlng 

Bij brief yan ·13 september 2022· h!:?b Ik Sl<y Radio, Radlocorp, siarri"! en Kink FM 
ultgenodlg_d voor een hoorzitting· In Groningen op 28 september 2022, om :W.00 
uur. 

Per e-'.mallb.erleht van 22 september 2022 heb lk.Sky Radio, Radlo'corp en Slam! 
meegedeeld dat äe hoorzitting op verzoek van Kink FM via MS Teams zal 
plaats\llnden op 28 septen;ber 2022, om 10.00 uµr. 

Op 28 september 2022 heeft de hoorzitting vla MS Teams plaatsgevonden. 

2. Be:zw;nen 

2.1. Bezwaren Sky Radio 

Sky Radio heeft, zakelijk weergegeven, de volgende bezwaren naar voren 
gebracht. 

2.l.1. De minister heeft een onjuiste definitie van het begrip 'nieuws' gehanteerd. 
Ten onrect)te heeft 'de rnlnlster uit het-ëintwoord op vràag· 1so uit tie Vraa,g~ eri 
Antwoordprocedure (hierna: V&A}' voorafg~and aan de verdeling In 200·3 afgeleid 
dat- 'nieuws' alleen ziet op uit te zenden rileuwsbulletlns. Daarmee geeft de 
minister ee!'l te beperkte uitleg van het begrip ~nieuws'. Uit zç,~,el de RegeÎlng 
aanvr.aag en vergelijkende toets ·(hierna: regeling AVT) als de ~~geJing aanwijzing 
en gebruik frequentieruimte commerçlële radio-omroep 2003 (hierna: Regeling 
AGF) Volgt dat n1e·uws, actualiteiten en lnfo·rmatie alle onder hét begrip 'nieuli'ls' 
vallen en dat de uitleg van de minister daarom të beperkt Is. Ook verwijst Sky 
Radio naar-de Regeling sponsór:'Lng publieke meclla-Jnstelling 2018. Nieûws en 
actualiteiten worden daar In artikel 5 op één lijn gesteld. Ook verwijst Sky Radio 
naar het Rapport van Bevindingen waar de ln~pecteurs aangeven dat.het 
ond~rd~él Shownle.uws wor4t aangemerkt als nieuwsitem. Ook daaruit blijkt dat 
het begrip 'nieuws' ruim moet worden uitgelegd. Ten onrechte Is het Item over 
Eva Jinek niet als nieuws aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de items over 
scheidsrechter -Bas Nljhuls, een interview met Jan Dirk van der Zee, een 
wintervoorspelljng van Plet Paulusma en een Interview met een reporter die In de 
Tweede Kamer a-anwezlg was over coronamaatrégelén. 
Sky Radio slül.t met Radio Veronica aan pp de wijze waarop de nleuwsmf;!dla 
nieuws brengen. Nieuws1,1ur en ~adlo 1 breng~n achtergronden ook onder het 
begrip 'nieuws', In tegenstelling tot de mir11~ter. 

2.1.2. Het antwoord og vraag -150 Is. niet doorslaggevend voor .de uitleg van het 
begrip '!ileows' als bedoeld In artikel 5, lid 3, van de Regeling AGF-. Dàt blijkt uit 
eên uitspraak v.an de Rö Rotterdam vàn -14 maart,2007. De V&A uit 2003: 1s·niet 
openbac1r gepu~llcee"fd en er· is door äè mlrilsfêr ergens anders ook ge.en nadere 
duiding van het begrip 'nieuws' gepublic.eerd. Ten onrechte-wordt in het 

ons ke_n!l)erl;< 
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~,n~ lt1~-!l<?!!l1}~~} y~rrt,~J.efl n~~r:ae PIJ91!~tl~\ Vij_~ 'T'~~'",S:~r~~riar,1JJ9- :,.4e 
·S.fa~ti co:urarjt , t;>:Tt ls--te11 ◊litèt;l'lt~ wan .•d.eze ls-,"1le.f tUg{t$1al.b.estfitl<baat: 

12,'l.3 .. Qe. uitleg-·'\(al1 .hét,bèg.rip 'r'li~uws~'ls•.nie.t voldoende :duid~lijkfüit.9eén tot 
'ret htsopzeke'fh élè'I lèltlf:b~ dé ve~ u nni1QMêi'èli!i'S~va1'1·;-gèclaüsol'e:erd~ ·,kàv.els~ ~Het 
ls .ó'fltlu·tdell'k· o"'>:We. lké Wi'ië S1~" .Rà~.io'h'è.· t ·.•·ër.·'c,ë '.· tártê ' ï ;su_ ws fn.i'iét oîf_" ël<e'nël'i . ~ . . ... ., _.., . .. . . J . . 111, •. \.! ··- . P. . . n "'' n ... !J, . >t . ~--"' • . 

(àlth1jl)s.'V~fg'~hJ.-a(!,,µl:tt~g~~!l ·d'ê\h'iJ~rstet) aä.~ é~r.'ên\ae·v.M ill'é~fog~nba ér . 
gtipµ61keerêf f$, Htt\fêtt ·ef.~t~çt~ W.'1:A. twintig J(!~r •ge.lt:!ii~n" n_ëJai:: d~, . 
~trn.1,mnlq9,~9!tJ1ir:5 !~i~t,uµr~, mr~kt dlt pJe!;,an~.ers~. ÖPÎ~\~i) ~.é· V~rlenglog Y~O 
.!'.!~ v~rgµ p:nfog~n l$.1alt-$.leï gebeur.êt. 

Q;,-1.~. Inê!lëh ·er.al ~prake"zou illn· ,vaote·en-ovetttetJIQ.g,:.d.an ls'.01?,le~gglJ.!9 vao ·eeh 
_la~t ónd'èt ÖWçi'nlfsón, h!ef evë:ntë_tlfg o-rn.äat 'èt";,ij_ê~n .1<~1\~J>Jthe_rha'Wng b~ t~àt, 
Naar. uw ffi'ë)îl11lt~wUstr d~:~ rva.f.j}'\g v.àn Meö~fctr~~ '· ,:e~~è.oi'n'~dat <fez-e~san'étle 
~ffecfJêf- i~ Jfo e'r: d.trl.9~~n f1ëm1 Jln~i- optrê·ec1t).-J8.o~ n1Uètt lieêft;sk\( R~~l~ reé'ds 
n~,é!r ~~nlgfäin~ ... ~~n~hl;it;x?om:me~ t<J~ S~!1~J!ople.g~t9-p i:n~a!r.!29.~l~.rv~~trQ{fen. 
9111'~~ ~~t-t~er~teJll9e,n dafilljt~l1 :~e•Y9;Qt,$ÇlîJlf,t~Q }lo.t~o~.t-zQ'd~t.h~t opt~qg,p, :Ya.n 
e~o· la~tr;iJè.~ rnel'lr ·,eventedig Wl:i!f •. ,Verder t,~ .ér aheen.Jaar ivet~ t,~lse.n- s!ri~s, èle. 
sa_nctle.op.l~ggJng en~ls e,t ,nog ,Ueen :oyert:téd.ln_g'.gee,onstateetct. p ·o,t<,dt •ho~gte·van 
de dwan'g'soin.1s,daàrdobr:evenmln proportioneel , 

st<y Ra·~1.ö c◊.trciudëtrt:.dat • z.!t:9è.e'h ov.ê)fre~1.n~• nffêftJb~Ja~n.-1n<fie'~ eH~h. 
s~ptàRe ,zöû zljri ~lati è.èn. ov~rttèd.hYgi:,dan ~Is' ople,9.glng .v~11 éle· lasf-v99rb~rfg ,en ·In 
~trlja mef n.~t-·~venre1.1g_h.el,q~~eg'Jn~el, ~ê(et .91? .~~ r~.çn!.sz~~~,iheld1 dr 9.~rfug~ 
kél!l$ .op her~a!ln,9 ~.n ij~ nqpel!g~ .~~YQlge~ yqo.r R~{jj9. v~ro.olqi, k~n :q~ ,~~t pnder 
.dwa.nJ]~.Qm. niet !n staod'bÎi]'(eli. Zij ver.zoékt d.e mlfüster·haar béZ:w~ren gegron,d 
te verklaren en-het_sançtlebesluit:te herr.o~peo. 

,2.~. B.è~waré~ R~·dto·co·r,·p en. 5-laml 

l,I l:îeeft ·za_kelijlq,v.eergegJ~veh, ~.e· VQlgen~d~ b.e-zwa.r.en n,~ar vore11 ,getlrëJ,è_hb 

ü b.(mt ~.ijn .menin,g .dat-.~é uitfe:g;,vän·het b,egrlp,,nie4.w~~w~lke ge_b~otee.r.d _w9..,rdt In 
het·besiult:.nlet)J.lilst rs ·'en ~at dè21e ultl~g vo.or.'de.gehele sector·dUldèlljk r:ndet 
,zljrr. Hèt·kan ,lifet:.zo z]jn dat·ae .defl'nltlë' Vär['dit ,be,grJp rîléUWs nä'-ZÊ!Vèhtlëtl jàär 
•$JeWij:dg_~ .kari, w:otd.eni · · 

U geeft: aan dat de J1iin1sten fen onrec;lite uit• het antw.oord op vraag 150,uft .de 
:'?t~~~~ ;e.~.Á~fw,q~~~:Rr9.F~~ure (~Ïe~ri~:: ~~j vg~(ifg~~n~d áarpt~: ~~r~~'l4g)Ó 
:2:003 .heeft ël/g~J~id. 'dat 'h1.euws' alleen •ztet óp µit',te.<2:e,~ê!~11 nl~UYJSQ.ulletlns. 
Daarm~e..~eeft aè!tt1fnls.ter een te bep·e.rkte.ujtleQ. v.an het begrlp.'hleulf(s'. Uit 
zQWel de R~gelln·g aa·nvraa·g .en vergellJke'nde'toèts .{hierna~ regelih!:'rAVT) als de 
R.e~elfn_g,aahW!JzÏrig é'n'':fjebtUils·fre'QYën.tlen.ifmte ·çornmerétële:f a.ilJ.~~'Ómt1:fe.p~2Q03 
(J!f1é.ma1 Re~~llÖQ,1\.Gf..) Volgt dat 1iilüo/s,) 1ct;u_àl.ite1te11 en·:i_nfor.rti:à~lè. ~11è ·onëlêr:-hë:t 
begnp"rii!!UWS' ~állêrî êîr,da_t ~e ultl'ëg v,ah 'de li;\!l'iist;er-èfa~föh'l .fè ·.QepètKt ls;.Als 
·e,E;!_o· t~~--eein ,açt~~e,I 9_ru:J.~rw~~P. b~~p.r~~~( dàt 1J!2.tle~, · ~!t n(euJvs b,~sf~a!, Ä~JJ,~9:u 
.d~ .~.or~n t~ :g~l~~n ijl~ bB!\bz~ndtfjçt .~~!~-.deêl, ,rn~r,s v~~ ~~ ver~~HQg :!ffJ_Q(t~t _ 

'.Mb.1:t~n lq.!r'ln~n:Jezen. e!'l] oterpi:~ter.eru tal.1·t1~t shèt l)egr,p,· nieitws1 wordt 'be.dö"EiJd 
~het b~.gr-lP. hieuw~, actua.ilteJJèh en lhfor~a.tlet·. 

P,n•~IJl'liêrk< 
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'rev~ns geeft u aan dat u van mening Q_eot ~f't Kin~ F.M ~een be.lang he.eft t?,}j qe 
manier waarop het-begrip nieuws wo.rdt.gèïnterpr.eteer~:; aa11gezlen ziJ nooit aan 
·een verdelingsprocedure voQr FM-frequenties heeft deelgenomen. 

2.3. Bezwaren Kink FM 

!(l11lç fM heeft~ zakelJjk weergegeven, d.e voJgende bezwaren naarvpren. ge.~racht. 

2.3.1. De hoogte·v.an de dwangs_om Is te laag om de beoogde werking te hebben. 
'Gekeken moet-worden naar ~et ,economisch voordeel dat Sky Radio heeft met het 
niet naleven van de vergunnlngsvöorschrlften. Kink FM is van menln,g dat het niet 
naleven van de' v.oorsctiriften ei to_e. leidt çlat t1ét kavel in feite een 
on_geclausUleérd kável i~-. Het verschil In waárde tussen een· gedau~uleefd en .eèh 
ongedausuleerd.kavel komt tot uiting in .de prijzen die voor.deze k.avels betaalé:I 
moè~en wo.rden blj .d,e v.er!e.nging van de vergun.din,gen. Kln.k Ff.11 geeft aa.n da~ 
voor-een ongedausuleerd kavef de minlster heeft: aangege_ven d~t bij een 
verlenging ,van drie jaar·ll miljoen euro verschuldigd Is. De huidige 'dwangsom 
van maximaal 300.Ó00 euro is· dan ook ·onvoldoende prikkel óm Sky Radio tot 
naleving te dwingen. 

2.3.2. De looptijd Van .de last onder dwangsom is te kort omdat het gevaar van 
overt_reding ook na ·31 al!gustus 2022 zkh voordoet, namelijk voor de periode dat 
de vergunning wordt verlengd. 

3. Wettelijk ,kader 

3.1. Telecorninunlcàtfewet 

-Artikel 3,16, eerste en tweede lid, luidt: 
i . Bij of krachtens algemene m~atregei van bestutJr kunnen regels worden 
g0$teld met betrekkirig tot de verlening en wijziging van vergunningen. 
2. De fn het eerste lid bedoelde regels kunnen betrekking hebben op: 
( ... ) 
'c. de toepassir'!Q -eri uitvoering van de procedures, bedQeld. in artikel 3.10, eerste 
Il~, 
d. de criteria die worden toeg_epast bij een vergelijkende toets als bedoeld in 
artîkel 3.10, eerste lid, on.der c tot -en met e, 
e. de beperkingen waaronder een vergunning kan worden verleend en de 
voorschriften die aan een vergunning kunnen worden verbonden; 
( .. ,). 

3.2. Frequentiebesluit 

Artl~el 9, derde lid, iuJdt.: 
Indien een te verle.nen verg~nn1ng betrekking heeft op het gebru'lk van 
frèguentierulmte die is ·bestemd voor conim~rciëîe omroep, 'ièunnen ·de In het 
eers.te lid bedoelde eisen tevens betrekking hebben op het waarborgen van 
democratische, s.ocial~, taalkundigé en cult\,Jrele bèlangeh die .een rol spelen bij 
het gebruik van frequentlerulmté, 'wáarblj rekenlng kan worden gehouden met 
pluralisme in de media. 

o.n·s kenmerk 
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~rfi~~I· 17." ~e.tste 11a, tuîctt} 
L . D~ àan·. ee_ci: v.e,,_r;q,linî'\!:09 t e ~e~blh(len· iv.q·pts~hr:Ttte_o' eo· b~p~rlèför;i"Eltt kunne,1t 
.stecbtS1-betr:e1<ktng_1hebli en .gp: · 
(,.:); 
à'_ •. ~~r!plJ~b~liJ.Qêil dte yc;(oify.lQ~l~WU.i~ü:t~-;tt;;éz~gg!HP~-~~dlé;~g~ ~~t4U'IID'lr:!'.9h'Q_9d.el" In 
bel: i<a~§t'}ta"ri-~êrfVêr,g~l!JJ,ndi ~ö.é~s ~f .e~n"Yéill:rfg Jii;~ft:~e<fét~fi~ gó.kJtfëtr.èn 
sleéh'ts-:éèn .fianvrag~-'áàii ëlë bJj_ èifl<f.acht'ëns·dè-w.et ·g~stêlttjä• el~èn'vólöoet; 
( ... () 
(/ h~t.w.aél.rtrqr,g~n .v~n deJn ar(lke.! ,9,:cterd~ lî'd,/bet;lp:eld(! be[ët!l9~n; 

3 .. 3~ Regt!!ilnt, . ..aanvra-a_g ·e·n ·ve~g~IIJJéèn-de:toets vergunnin_gen conun~rëlële 
·l'aij_i~.;ó~t~.tf p 20.03:'{6.liirJi•= lle's,e,in'g :A. \tt) · 

Artikel l,, on(ler:e en:f, lutai:: 
~, _g~cfilysq)ecr..de länéJétiJl?e, ço!lJ.mercJ~f~ J:.i!/!fQ-om_'!'.f!Pl !a.nd'll!iJ.~~ çQro_,n~rçi~!~ 
r,aé:Jio~o.mr;gep·.wavar:Yqor O.P:·.S.t9,n,d, ~an•.de attlkele!l .. ?::tóti~,n met ~-Yaf! FJ; ll~_geJîng 
aanWIJiing ·E{n ~gebruJk-freq~ent,eruJtnte. aomooer.çf ële<radio4"oi:nr9·ep,a oo3 
.gebi:uïksvóórséÎlrlften.:géldetï_;j 
r: f17ëliws{ pro:9rafiîm~ç·atêgofie . .van -~ecta'U$uleetçlè landelijke· cömmerdëJe radlö'
.o.ror9é1:tals n:éd.óë14Jo .~a-~ilëer ;i vao d~Jl~g~_llriJJ -~an~tjzïji-g e.n. ~è~l'tiJk· 
·treqt.ièntleflil_mfe éommérçfël.è radloi öh'.lroê1:r 2.o.o~}. 

A.~(~~-1 ? ,. clerq~f lift; lul~b . . , . . . ,,., . , 
3 . . Ulterlij~• op :19 ·ma,~rt,-2QQ3~zen~t .de m!ni~for aan;:~_eliJ)tder,àa1nv.!e;h_~t· 
.aarwraagdo,cument ls··v.erstrek.t -sêhrifl:elijk' aotwootd óp dé-yragen .gie ti1d1g •zijn 
ontya11.{Jen·en-:dle' voldoen aan êle.èisen~, . 
b.e:d6ëld~lr1;tret -~~rstè•-ën ~weeçté: llä< Vèrgèzeld van de-111et tàt,de idéntîtêlt·van de 
Vfa~ensteller. herleld.6a·re ·vé_rsl~ 1vsin, qe vraQefl. 

Artikel 19· li.J félt~ 
(ke·rin'fs; ~,vÄrj'rig;,en .. t~ttirlisçn~· rnli:ldêl~n) 
1_. · Ten .àanzlen -V@l'l, ~.~ l(enn'1$ ~IT ,et.v.~dog,var;r de :~anvr~g__~r: ~oor· ee~ . ver~n.mnfrtg 
-voor·ongè"t::laustJ(eerde ländelifke tmmmercl.ëlè radio""omroep·dali wel 'v.oór 
cominerciële ·rciëlib--"omrdep m'lddengolf wordt:de. ·ers,·,gesteld ·dat hij ;aahtoonbaar 
kàn':be$ëhtkkèi1 ·oyér K~liiifs e_rt•etvárihg :roet betrël<kJhg·t ot·dë pr◊.~uctie ëri 
.éicploi_téltie v~h ·(èn l'~'dfi$pr~.Q'fifrntni - , . 
·2, Ten aar.izien vçin de-~erïo~s ,ën e~ .arlti~.- v~ri _.d~: .. ac1.nvra_ger ~.o_o~ ëep y.ét~i.11'1.nitiQ 
,vp9r,EtenJ~vel aan.g_eW:~ZElI,lNg9r·pie~-r:~c;e.nte -~uzoo®,t~, rnutleil<_( ,~_ordt. ge ~Js 
:ges.fèJ_d d~j qe a~nv.ra9_er·a~n\:9,qr,o~a!<~ê!D b

4
esçtilkken ovr.~· kennlS' e11 e~_a_r.lng 

ml:lt.,ö.etr.ekklng tot de p~<1.ductie l!l'.rèxprolt;:,tie·vän eèn r:adloprpgràmin.a-_dat 
-:over.wegén<i béstaat.-uït'1iiet.1r.eterite;bljto·nder-ermuzièR .. 
·3_ ·'fen àanile.ri van de·-kerinls~èn ervaring vàrf de·· a·anv.rager vóór eén-verguMlng 
"ö,or 'ë~.n l<;~vël á•~n_~~w~tért .~~or·r.e:c.en~~ _ biJ~91'.î{f~t:é' !'tîuz(~l(; ,wórèlt •~i:!~èfä"'ilest.~id 
dat de aarWräg~r-:áanfoonbaäf :td)n' bèsctt)kkelî o~èt'<këhfüs é'ti'.eiv!:lring· m'èt, 
:betrei!:léln.g tot·d'e pr~êl.u.~f~:en_,e~p_l,<:>lt~l!~ ),(an ·e~n ra'dlopro_gr!:lmma <;1át: 
-oy~rw~gel).~ !te~tij,~t ·~!t re,c~nt~ ij)jzor:i.~~r,e muzt~:i~: . . . . 
·1, Teo aa9zien_ van (je '.k~pli1s -~n' ervarlltg Yëfr:l P~.~arr~rij9ei:-xoR_ ... ,e.~.n.Y,e'rgun,njng 
-vóoi" een R:ay,el aan_g:ewezen ·voor Jifèuw~r wordt·de,.ei~,gestëld dat de:aanvragér 
aantoonbaar kan. bes·chJkken _óv'ér·:kennis em-ërv.aring m-et ~trëkkllig tot ~ë 
p"tódu'çtle-:'é·n· e>'éplditatie v.àri nîèUws·- en tnforrnátiêvoó"tzfëning. 



Artikel 21 luidt: 
Eisen tf:!n aëjnzJen van çtem<?,~f~tische, so~i~lè, té!~lkund,lge en culturele belangen 
;L De aan~rager voor land~lijlçe commerciële _ri1,d!o-omr9ep overlegt-ee.n dQor hem 
ondertekenäe verl<Jàril')g die overeenkomt met het model van b/jlage 6 blJdeze· 
regeling, waaruit blijkt dat een krachtens deze r~geling aan hem· verleende 
vergun.r1ing v.oor ,t:ömme·rtlële raëlo-o.mr.o.ep zal word.en gebruikt vo.or h~t • 
Ultzentlérl'V~în een radioprogramma ~~n een.commerclêl:e omroépinstélling i 
a. ( ... ) 
b .. waarin tossen 07 .oo l!Ur e_n 23:op tni.r, vqorzover In deze u_ren. wordt 
ui~gezqnc;l~n, tén r:nin_ste éénmaal per µur <?P. tiet' h.ele uur een 
programmaonderdeél geheel. bestaande uit nieuws Is opgenomen. 

3.4. Regeling aanwijzing en ·gebr,ulk freque11tléruime comniercUilè radio
omroep 2003 (hierna: ltes,el.ing AGF) 

Artikel 2 luidt: 
{. ·De frequentjerulmte in de FM-band, aangewezen In het tweede -Ud, wordt 
slechts gebruikt voor liet ult?:enden van radioprogramma's van commerciële 
omroepinstellingen, ·die overwe_gend bestaan uit nieuws, actualltelten en 
informatie, gericht·op dé Nederlandse samehlévlng. Een radioprogramma wordt 
aangemerkt -als een radibpro·9ramma, bedoeld In de vorige volzin, .indieh :-
a. het radioj)rog't'ammä ih elk geval wordt uitgezori'den gedurende de uren van 
07 .oo uur tot 1~too uur; 
b:. het ra.di_oprogréjlmma tuss~n 07;00 U!Jr en 19,0b uur ten minste SQ procent 
nieuws, actu.àllteiten en 'Informatie bevat; en 
c. In het radl.oprogramma tussen 07.00 .uur ·en 19,00 uur e,n tussen 19.00 uur en 
23.00 uur, voor zover In laatstgenoemde uren wordt uitgezonden, ten minste 
eenmaal p·er uur op het hele ~J,ir en tus_s_en 23.00 uur en 07.00 uur, voor zc:>ver in 
de·ze uren wordt uitgetoni:len, ten minste eenmaal per twee uur op het tîele uur 
een programma:onderdeel b·estaande uit nieuws Is ópgenomen. 
z. Als frequentieruimte, bedoeld in het eer~te lid, wordt aangew,eze11: de 
freqv~ritieruimte in çle kavel A4, bedoeld in tabe·1 2 van bijlage 1 v,m de Re9.ellng 
aanvraë!g fln vergelijkençle toets ver:gunnfngen comrr:iercfële radio-.omroeP, 2'003. 
3. Bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, wordt de zendtijd besteed 
aan reclameboodschappen bulten beschouwing gelaten. 
(: .. ) 

Artikel 5 luidt: 
1. De frequentieruimte.in de FM-band, aangewezen in het tweede lid, wordt 
slechts gebruikt voor het uitzenden van rë!dioprogramma's van comrnerct~le 
omroeplnstellin_gen, die overwegend bestaan uit bijzondere muziek. Een 
radioprogramma wordt aangemerkt als een radioprogramma, bedoeld in de vorige 
volzin, indien: 
a. het rädiöj)rograrnm.a In elk geval wordt ultgezond~n gedurende de .uren vari 
07.00 uur tót 19.00 uur; 
b. het radioprogramma tussen 07.00 uur en 19.00 uur ten minste 50 prqcent 
m.uziek bevat; 
ç. ·het radioprogramma tussen 0.7.00 uur en 19 .. 00 uur ten hoO'gste ·2s'_procent 
muziek bevat die genoteerd staat of heeft gestaan op een van de gangbare 
hitlijsten voor popmuziek In N.ederland, waarbij hitnoteringen van Yijf jaar of 
langer geleden niet meetellen;, en 
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d,,.Mt ,~ .~!PB~Q}J.@.mm.~J~!?S,~l'J p1,9.Q,4ur~e!'lf 9.•9P µyr ~lrtd~r a·an sp_i:>r:oçê_n,t . 
j(ij$Sl:élç~ ,rn,µzre~j mo.der:ne.~lçf,SSiekE:=mv..il@i ~ê;!_ijrqod~r Q~gr'eP..~11, 'Qf jé}Z:Z!TI~Yz!e.l< 
't>~y4t," 
'2r 'Als,fregµenti.etu.imte, .be.d.Qeict-tn het eerste itq,;wor:at(aan,9.ew.~zen ~.ii~. 
frequèntlei:ülrote in :de'.kav.elJ~2,: bedoeldJ11-~täbel 2· van'bijfage 1 -VéJD,d.e~R~Qeling 
à.à!'iYr'~.äg ë.HVèrgêfl,ikf;!ftéjè,:toèts:Nêt.gut1nihg'ët1 'CQfnmërèiMë' r~diö-otnrb~R .ï'M·3, 
:'i• BJjî'.t}è t'<fè1>äsètr.i9~\i,á,t l:i'e'.t:~.è:rst~JI~, öttäêtcfëten ~ tot,ên h\ë.tJ)/.WQrèltidè 
ze,nd\lfc! :bestèed aarr récilämèJ>ó'o.d~d~~pl5efi eîi1ï)èu'W.S' ~~ltéh pèsélip.bwîn~ 
g.etëi(en,. 
)rl . 

\ i•·' 

'3 .. 5. Afgemène-vièt 'l>estuursrétiht· 

·AH;IKe.1 7JliJuldt: 
_,;1\ ·tn_dlen h.~_fb.ezw~.~~ onty

0
;;tfl~~ltjk is, vl~dt-op gförï8slà.g daaNail .êe)f 

~e.~çYe.rw~gtn·g_ '(si[) ~et.b_estç~çt.en p~; tµ_it plcit~tt ·~ .. _ 
g., 'V_opr :zoy.e_r d~ _'1e~?,V~.i:w:~gi.ti9 ~i~_ftqe aij_nt~l~,i.119 g~eft, 'het n:,ept ~·e} . . 
bestuu_r~qrg_aan_ljet:,b..e.stteàen ~ësl,ui~,.en n.eernr ·h~t vopr- •z.ov~r nodig In ,ä.e plaat~ 
<;laa-rvan eén rtieuw.hesl.iJlt. · 

4._ï. lb\~J.o~o.rp··e~ $1~m!, 

Voord.atJk t.oèkom.aan .. e.e.n·ib.eoor:,;fei'irJg Yati .de gr..o.nd~n Vj:irl :'bez.Wijar d)en rk ~e.rst 
te -bëoör:delën of äe'bezwaarschriften·Nan'.RactlbcötP en::slarnt.;:óntván'kel!])< zijn. 
óe bezw~àtscl:îriften~zljn .tjJ,dlg ·ingedfèntf .en· v.óldoe·rr·aan .de'.formèlé ver.eîsteh. 
Aa'ti"g~zièn tiet besJu(t w.äärte9én dèJ'>.ëzy,Jatel'\ ziè:9 ricf:!_t.eó ,:rilét-':a:~n·. Radió'çorg .e·n 
Slao·i'! zijn •gèrld{t; çli_en Ï~\é b'eoot ~é!en of',zjj .èen;bélárig ·h'ëb~n t>jf që· 
-b~o,9rd_~ÏI.Îlg, vru, l:l,\.llr be;w,ij_r~n. V~lgens;~r_t.1,1<~1 ·1 :-1, e!:lrste tld.val'_l,-de.iA~li i_s·een 
~~i~l)9ht:ig6~ndf ~ci.eg_!:!n~ v.:J~Q.S. t,el&ng re9_tif~tr~.e'f(s· J>if~~J1 :'b~s!~f~,ts·ei tt9-.~~~n} 
Ik,z~I rlv beoq .4el_~n of.g~ b.~l.at)Q,etJ Yan R.ädl.oçpi:p -en ,~t~m1 rec;t'lt$treeks.d i}n 
~etrokken ·blj bet. bèstre-der:i b.esluit. 

öro ·ais derde . .een' fu~lan·g te-hehb·en'-b)réen··besltilt, rnoet ~r .worden voldaan áan 
,yilfêfitêrtà. ~~ b·él~nóllêlfüëride~älêótvéèri. Y.Ol~äê'ri~e-o!)Jédi'eftj'eP,aáll?à~t; éig'!:!n, 
pèrs9onljjk :en aa:u~el beJ_àn9 te_:he~b~ri çiat-•~ën\'. Il\ vo[d~ende._l'T)_à~~-bnder:sdfeitlt 
V.é:l.n -~r.áir~~ ~p ,i~t- ~e~ll_t~tr:.eèl<s ~ort!f g~ra~!<t· dp-qr: 1:1et .e~s,treg~~ ~~~l~Jt1: llm. 
als, 1;>:é)ang&~bt?eode te· ~or:d.e'f1 .9ekwaliflçee_rd moet aan· ~al d,eze cril:~r:içr v.Ql.d.a~n 
·worden. 

t:!et bestreden·beslult bétteft::een aari Sky Radio,-dpgeleg-~e·,tast.'öndertfwangsom. 
Dëzé:]a~t ofüjer dw.àîlç(sö,rtfjs•.op·gelègd·n.J.af ~l'à'rileldlrig rva.tr ~.e•ci 
hanilt:taving~Vètzo'èK van ~hik fM, .Rë{!'Jiótó.r~,M $(äm/ 'h~libilrt_(al}Q~?"e:~ér,,
b~z~aar-te;hebben i_?gedJ~nd.omda~,zJJ van imê~.1~q ziJn -~àf.dé..!Jlt'!JJ van _tïét~. 
b.~·gi::lp nlel!W~:yoor treri al_$.. cconçt1rrent~ri · op -~e raQlg1m1r1<~ yan Bet~ng: .S''omd.at 
dÎt,g-evoJgeri 

1

kao heî1be11 voor d~;progrqm,!'l)ering ·OP: t.ÓQ?ÄiN\,. -'eJ) Sl!\MI.. 

~Zie bljvoorf>e.e(d_: htfos;t/uitspraken recfiç;praak nfli'ntienciocument"iîd=EÇLM.Jl;'R\iS iIDJ·•it65 



Om als derde belanghebbende In de procedure te kunnen worden to~gelaten 
dienèi'\ Radió_cörp ~o Slam! èën tége·ngestetél belang te hebben ten opzichte van 
degene aaii wie 'è:le last-.e>nder dwaM~omïs. o_pgete·ga. Ra'dló'córp eri -Slaml ~un'nen 
dus niet als belan!Jheb~ende wordén aahgenïerkt indlèn hun· belang_eh In h.et 
verle_ngd.~ llgg~n-van tièt belang van degene .aan wie de last onder dwangsom is 
opgele·gàt omdat er <1~n geen sprak,a is van e.en rettitstre~ks belang. Zie 
bijvoorbeeid: 

Het College Is van oordeel dat de r.echtbánk [naam 2] terecht-niet als 
belanghebbende ·bij de aan [riaam '1] ·opgelegde boeté-h"éeft àangemerkt. Die boete 
raakt het belang van [naam 2] en/fel Indirect 1Jmd.at hij bestuurder en 
aandeelhouder van [naam 1) Is. {naam 2) heeft geen elg.en, aan [naam 1] 
tegengesteid belang, m,_aar een parallel, afge/~ld. belang 6/j de aan [naam 1} 

qpgefegde boete. Hetielfde gef.èit: naar het-oqr.deel vaf1 het College me,t -pe_trekking 
tot het In erlmalr bes.lult 1 en bestre.den ·besluit .1 opgenomen deelbes/1.(it tç,t 
openbaarmaking van de aan [naam 1] opgeleg_de boete. Dat [naam 2) In pr{malr 
besluit 1 met naam wordt gen.oemd en een goed ingevoerde lezer van prlmait 
besluit 1, ook ln_d(en de naam van [naam 2j in de publicatieversie van dat besfult Is 
weggelakt, [naam 2) - als enig bestuurder - met de aan [naam 1) ópgelègde_ boete 
In verband zal brengen; maakt dat niet anders. 2 

Dat met het opleggen van een last onder dwangsom aan Sky Radio volgens 
Radlocorp eh Slam! inkleuring is gegeyeo aan het begrip nièuws, betekent dus 
niet dat z1j een rechtsreeks belang hebben bij het besluit eeh last onder 
dwangsom op te leggen. Het belang van Radiocorp en Slam! is lnitners slechts 
afgelëld en ziet niet o·p· de rechtsgëvolge:n van hef beslult, maar louter op de 
uitleg die aan het begrip nieuws wordt gegeven, en dus de gevolgeh die deze 
uitleg wellicht in d~ toekomst voor h.en l<àn hebt,,en. Een parallel bel_ang is geen 
reden QO'! als derd~ belanghebbende i:e wotden tpegel_aten In de 
bezw~arpr ocedure. Zie bljvoorbeefo: 

"5. 5.4 T-Mobile- Is (net als Vodafone) belanghebbende .als concurrent van KPN. ZIJ 
vraagt, anders dan Vodafone, echter niet om toelating als partij vanwege een aan 
KPN tegengesteld belaqg, maar schaart zich in het hoger beroep l{a(I KPN aan de 
zijde van KPN; .omdat In het onderhavige geding .een zelfde 9fsoortgelljke 
rechtsvraag wordt ·opgeworpen als In een geding waarin T-Moblle zelf als-partij Is 
b.etrokken. Naar het oordeel v.an het College (s artikel 8:26 Awó niet b_edoeld om 
een belanghebbende de gelegenheid te bied~'-' om zich te mengen In een 
rechtsgeding enkel, omdat hij zelf een ander geqlng voert waarin. dezelfde of een 
vergelijkbare rechtsvraag wordt op,geworpen als het geding waarin hif wenst te 
worden toegelaten. Het Cc/lege zal-daarqm de toelating van T-Moblle als partij 
ongedaàn make.n en geen acht slaan o-,; hetgeen door T-Mob.lle Is· aahgevoerd. 113 

In de last onder .dwangsom die aan Sky Radio is opgelegd is geconstateerd dat zij 
,niet voldoet aan het pei:-centage muziek d~t er c:i.1:,or haar mo.et worden 
uitgezonden. Dat er in de toekomst wellkht handhavend kan worden opgetreden 

2 https· 11u1tsprak!!n reçhtspraak.nl/lmJendocument>jd =ECLJ: NL: ces· 20 ll:327 
'}1ttos://ultspraken reclitsoraák nl/lnziendocument?îd~Ecu ·NL:ceé-2012 · BW9145 
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i~-~è,OS. ~aS(oêolJ). of t (afTI 1~ -~,~rfüt -~v,~!"W.~~,I. gez.~lfèlê çl,~fl•i:l~!f ~)(.a(I. he't_ .. ~~911?. :~~:?o'fi'-1foi~o 
nÎ~iJw~.-zaLw;otd~n gèti'an~e.er.~; ~èfEi~ei:it:rilEl! :cîat-èr v,ói>.r· ~~fo~orp 'en Slaw 1-,é~i:i 
r:ethtstreël<s. b'E!lang Is. bij J:iét:bestr.ëdéfl besluit. -Cie. niog~.lijfsheld ~dát. er ln1 de 
to~kornst _ 6e1a11g ls~tb!f:defä-:uîtjeg,fü; n1et-v~1doenéfe è'rli' ·als:1Je1àrr~hE!l:ibende·tè 
iNor-"an Hek~ •'-artJ -::e·é :ct:.:br hèf'"'èst-r: ' êfël'fibéS lilt. • .ll"'. ~- .w. , . c. c ~ .... , w _,, .e . . . .. 

Dit: l;>è_teki:mt-,äat,~adlocqrp ,en :S.~am1 niët• ontvarakeli]k,dfenéh-'té ·r-rofe!~·n yerkla~rèl. 
Aan .~en 'lnA.QlHfell.ike ~~sR~~l~frrg,;'\i~rr ·ij_etb~zwar:~n ~qrri· lkq~rl.ialv~,nlèf tQ.e, 

A.2,. Sky ,Radio 

.Hler.llij stÉlj ik V_iját..dat.,~ët .betw~~'f•ijëhJift bion.err:~.é~b.êiW.a.ai:.ter.mij,tJ~:h'.fgêdlêi:fd 
~n tJaft~-i~hS'.aàWde-:ovêiig_~ ,~is~:n -voqt o.ntvank~llj_ktiel~ l~-~olèJàafi. Oaf ti~tél<~nt 
dat-ll<'tQek9m-.-aan de lotr9ud~lûke beoord,elln_g van uw·-bezwaren. 

4,3U~lnk FM 

,~tnKFM ka.n,&l!f{eot~ntJ~(e;),~011èyrr~n~ v.an Sky Ràdlo àls' belari_g}lebb~n'de bij li~t 
.Bêslul~ ~.or~eo: af;lr\gèro~tkti ·:.HetJ~aó;r,_1et op'-Vóot,hai;ttt.Worde.tj Uitg~_sl~tén dat 
'Kibk-FM_:attlef .. zal wor.d.ën 1~ :d~ m·ar,l_<t vóor öe lantlèllJt<e· ,tomme'i'ctêlé'~t~èiiö
~mr,oep:Yf~ai:-vo.or q1:1ie !<avefs"b..ei~nlkl;>G1ar z!)n. 

filer.J,JJ stel Ik Vê!St .ê!at. het !)e.zw.aa~chfi.ft 6ione11,~~e, ~ez)Yaarter.qi..!jn· Is l11g_~di~n.cj 
en dat tevens· aan de,_overl~j:!1 etsen vpo,r ontvankehj_klï,1:1id 1~ voldaan .. Oat• b_etekent 
.aat Ik tóekom-aah de.ihh·ooèiêlljke beciordéllng van, i:Jw ·bezwaren·, 

s. Qver,,vég_ing~n naá.r aanleiding v~_n.d~ bezw~ren 

5.1 .• -1,. oe· b.ezwacen onder ~-,,1.1. 

Na_ar -~~ m,enin~ ·Ya:n.,S.~Y 8~~1':) h~b Il< bJ)J fe· b~oorpellh1l van flët pr9~ra111mçi ~~ii 
l<avèl,~2,ê_en onjµiste ultté·~,g'èg~Y.eä aä6 het b;ëgrtp trileu·w.-s\ Q,nde'f'•het b.é~Jtlp 
'n'ieu~~, ,z<?ali;; di~-1,:i_ ge .. R~géli~g :A v:r en de Re.d,ei_lhg, A'GP.7$' o_P,'geoóm'êft; ,yá_iièn 
naw 9~•meti,lng Ya,,p· ~,~y Ra_çlJQ zawdl n.leYl,'{Si ê\ctl,lal(teiten:a(? 1.\1fO[lTl_sitlei ~n éfµs 
pie! alleen Qi~,o:w:s.bµIJe~!n.s; .. _ . . ~ . _ . 
'1~ ovér:weeg hlerover-'als volgt. Uit d~ definitie ,:van·'ntèuws' in.- ar.tlkel l; Qnèlerf 
jun'Gfö e·, ván de'Regeli'ng AVT vo!gNlat ~nieuws·;:.~en .spéclfleke:; " 
progfë:imi'naêáte~orié vän ëën gedausulé'êitl kavel bè'tr.èft, err wel.kavel A4, 
wäap✓,oö.r·g:e.litu°ll<~yo,C?tsêbrlftë.öJ]e!déi'.l: ~V.9~1;,.~a,te.L)~~4- :~~_idt 'detha{v,é':~~t , . 
è:5iîqer<!,àef~~n "cJ,é '{èr9e1JJ~ëi'fd.e·ttfets ·t1ee•pê,'rcen.Y~g~ 1n~e1.rwst wás-:-d.a~,eéîf 
aany@g~r ·ze.9~ l~ .:zu llel} u itzen.~Ei!n. Voor ~ay~I ;A2-wa~ l:!~f.?alen,d :h!;!t.-p~r.centijge 
l'.!}.µ,ii~l,~~t~~ :~~nsritt~: g~~n ~fk~,Q~~~; ·op~~t!?.f~ yao:çteze·vergeJ.U_l(l11g, wa~r6Jj 

.sky Rà(Jio .8S%'·muzi.~lè ~boot!'·,, hee{f" zij h~t ~ijv,ef ve):worv,~n. 

Artlkèr2l! eerst~ lid,1óh'der 1), van dè Regellrt~ AVT l:îepa'àlt weliswaar dê\t tuss:eo· 

'~'Ziè.Üê 91ts~î'áa~~ )'.án"!Jet'Cóll~ge,vai:i Béroe~·vóor:'liêt,,tiédrl~fslèqe)i l!iln·6 jilnfio12,. 
E<;:Lr:NL~CBB:2012:IJVfl.~11: 



07 .• 00 uur ~n 23,00 u1,1r, \e.n minst~ ~.énmaal per uur op h~t hele uur een 
prog.ramr,11a-on.i;lerdeei geheel be·staanèle uft nlel!vts moet worden Ûitge,zonden, 
maar nieuwsuJt,zendÎngea JIs .be.d,oeÎdÏn arti.kei i1 R:egeÎt'og AV'r betreffen niet een 
programmacategorie welke onderdeel was van .de vergelijkende toets. Artikel 21 
van de RegelihQ Avr tre•eft ais· titel: 'Eisen ten áanzien vc1n democratische; sociale, 
taalk!'.Jndl!;fe en. cylt,..fr~I~ 1:!.êljjn~êfl'-, Dit ártikél is çjèbaseerd O'p arti~el 17;. eE!'rsté 
lid, onde·r f, van het,Fr~cfuéntlebesl!,lit. Artikel 21 Av:r Is bpvendlen op àlle 
omroepen van toepassing; dus ook, op ongeclausuleerde programmfs, 
Daarvan moet w.or,den. ond.~r:scheiden 'het ri!~ws als bedoeJd in artîkêl i, .onder f 
junctq e, van d.e RegeJ(ng ÁVT d~t -gebaseerd Is -~p ~rtîkel 17, eers·te lid, pndetçf~el 
d van .het Freqµentfebes.luit. Het vergl.inningsvoors.chrlft in de 'l.'.ergunning v1:1n Sky 
Radl.o Is dan ook niet g~baseerd op de uitleg van het ·begrip ".nieuws' zoals dat
hoort bij kavel A4, maar rs g_ebaseerd op artikel 17, eerste lid, sub f, van het 
Frequentiebesluit. 

Vraag 150' en het antwoord daarop uit de Vraag en Antwoordprocedure hebben 
betrekking op de uitleg van de progr~mmacategorie 'nieuws' :zoals dat onderdeel 
u!t maa~te van de verge,fijRen.de ·tqets bij kav.el À4. 
Onder die progra.mmacateg_orie vallen nieuwsbulletins, actuele g~beurtenjssen en 
lnforrnatie. Dè vraag en ·het- antwoord luidden: 

"Wat wordt in artikel 19 lid 4 van de Regeling bedoeld met 'nieuws'? Wat Is uw 
definitie van nieuws- en Informatievoorziening? Wät Is informatie? Bètreft het hier 
alle Informatie - Inclusief het telefoonboek? Waar ligt de grens? 

Antwoord 
Nieuws betréft d~' doorlopende berichtgeving over de actuele gebeurtenissen in 
binnen- en buitenland door tniddel van regelmatig uit tê zendén nleuwsb~lletlns. Bij 
actualiteiten kán 9edacht worden aän ptogramniaonderdèleli die Ingaan op de 
achtergroncten van h~t nieuws en waarin anafyses en commentaren op actuele 
gebeurtenissen worden geven. Bij Informatie gaat het om de Informatievoorziening 
over bijvoo.rbéeld politieke, sociale, economische of culturj:!)~ thema's en 
onderwerpen die In de samenleving spelen en die kunnen bijdragen aan de 
menin_gsvormlng van luisteraars. Da.ar kunnen bijvoorbeeld ook documentaires over 
en naar,aanleldlng van gebeurtenissen In heden en verleden toe ~erekend wordén. 
Het weêrgeven van lnfórrnàtle z.óëils een telefoonboek Is ri1eJ: _te bescho'uwér, als 
p_assénd ónd~r het b.e'Qrlp·"nleliws, actllê!litelten en lnformatiêvoo~rening". 
"Nieuws" staat dus rilet gelijk aan de programmacategorie die wei met het begrip 
•~gesproken woord" .wordt aangeduid/' 

Uit dit antwoord Is In het bestreden besluit terecht overwogen dat nieuwsb!-llletlns 
moeten worden onderscheiden van de totale programmacategorie 'nieuws'. De 
programmácategorie 'nfeuws' als bedoeld in het antwoord op vraag 150 ziet dus 
op kavel A4, zoals de vraagstefler b~oogde met de letterllj_ke tekst van de vraag. 

Alle omroepen, dus ook dë ong_èda-usuleerde ·omroépi?rogra~ma's1 dienen een 
pro:grammaonderdeel IT!et 'nieuws' te bevatten. In de toelichting bij de Regeling 
AVG·wordt het volgende ·verm~ld: 

"Tot waarborging van democratische, sociale, .taalkündige.en culturele 'belangen 
dient zowel de aànvrager voor landelijke als de aanvrager voor niet-lar\èlelljke 
cdmmet.i:iële radio-omroep eé.n verklaring te overleggen. Deze vefklarir:,g heeft 
betrekking op d.e waarborging van het in de toelich~ng op het Freq~entlebeslult 
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rs.~. ~ö9t;4Jï i :; :bJz. ,~h!.~l\~.ll)çte !>'~la 119. ·','sl!l Y,ó!~b.ern!~ z9,rg · YOQr,:l)~~-
1~ró9@.rtllJJ:a,. ·eu ·d~ l!'~d<la{(og·vAn ·~!.JlëlflYl'~'çf er, '(OQr·l~ncl~l1f~~ ,ÇO(T!l)}'..er-cJ~l~'t~ttïo• 
-ororofili .g~af,prn :d~. {a21J·yta_ar1.11•w9rqt,g~P..I.~.$~ritJ:t~td el.i ;h.et .. ,.Utz~M~n·:yah 
J'li.eO.W~'bl.!lli:\llo~: VOQt:,Jllèt~lari~e·11jtçe:·omtQ.èj),héeftp_e V.:érklarlQ.9. uJtsloitend 
-~ttekkin.9,'.Qp 'ctètaal waarll} ,Wót:d~;g~pt.esè'ht~ërd [;të:e1sel'l,zljn zoè1ánig gestêld, 
'dät: Và". téi:Îetë:r-ëflöJofn'o • ·>1ns"'e111n.:,,,;'le·•Üili'<ifit' · .--,;;, Wordër1 ,f • t".élaaraà'ri':Î<an . . ·" . .a .. ,. r. ep. è '-.! .!! ..i1m , .mag_ . . ~il .... , .... , .; 
-.w~,rd~ii \tê:ilélaa·n, ·1:>~ lri èl~iVèl'ktcir'Jn:ifêjîgenomén' èfiierr Wpl'den als v.ó.otwaàr.den in 
·d~ vergµ~nl11g .opgenomen:)#1 • .. -- · "" · · · · · · 

. . ' 

Hi~r~lt Y.9.l9t çt~~t.»it:z-ç,~~, .éi~t:ó'~tt~!U~~ ,ti~pà!lng•m-á!$•~~N~ ·v~n z,qw,elile; 
~~~tE:fJ\let,il~Jî.h9 iQ ~ïfj ~f~qt:e•v.~N~lgverêi~)ihg ~~tl lcto, ~P:.clui'di(IJl<-È . 
oo.de1:5éb~lc{ wordt .9em~al(Hu:ssêo,:tfi.pro9ramrttacategorl~ 'nie..qw.s' vap_ka_vél A·"2; 
zoals·.t,·èäó'éld ·In-àt.tikël ,l •;; ànële'r f>$.uncto e; ~an de Re~ellóg ,AVT'ene.f"Zijcjs ,eh· het' 
uit,zenden väti, nlf!Ciwst;ülfètlns ç11:5 bèdöèl'd fn ~ttlRel 2t , ir~fa:rtondêt bNániliè, 
_Re;gellrf~ ;~VT and~~IJ(!s. ~lê:UW~bülletftls whfd$_h'Jn :d1tfä'rt:IR~! aa'n,gedutd ais 
' pr~!]~mtlla:öndé,rd~,W IJ~tgë•éo -~lecH:t$ -~n_ qèé! V<>i''!ît ·\làry è_en , 
'p.rogr~mmëJ~a.t,~go_tif d.~~:,ee.n SJeh.~le :~ayeJl<le~r g~eft;:. $_gy B~dl.o,-v~ry,i]§f-t.e!l 
on,r.{!ctif.e 11~~.r:~~ --w.îf~.;..)Y~~9.liP.ë\Ö!~L±,:J.D ij1~µw.s.uur ,~!è"uws t.ren~~n 9.mi{,,'t-.d:e.ze 
!pro·s;it.amm"a's niet~v~r~llcbt,,,ziJn .orrdi.~0/o \(ë{IJ ére-z~tic!ijî_é;l muzlek.illl te, -ze·ncten. 
1:en·verg_elij~ln~· met-èlle ptógramma:s 0g_aafdus niet bp: 

tt~t bézwaär V:M Slçy,~á._dlb dát mè:t 'ï'IJèl,IWs~ WQtd.t,ged'P.elq_rQfz'ow~·1 
hl.euwsl5ûll~tins, •äctti~litilt~n: Îrï_Jii/ört'n'ätie,· ën éÎät. êiît 11_1··hèt,b'èstredên' bë'slöit Is 
ml~i<e.nêf.~ is 0~9e_gfonéJ; ö~z~ i'Uit6e, ol~leg dler'i~-alleeh t(?égepast fe w~r.den-.ol? de 
proµr_i;l_~!)'la.q,fegpry.e w-~*~:kï;1vei.,A4 ·_~1.~1,1r 9$~t'tt ".'oqr i:1~-- o-~er1ge ,,1<~Y.,~is \tf,.qr~t _ 
qnd.~f '.pfeu.w~: iVersfaa,!' h~tge~~ !.~,fl!'.tlk~! ~1,)la ·;! Qn

1
9er. ·b ?aI' de Regeling AVf 

.~Qrétt bep~akl, n.~rnefljk óJeµwsQ,ulletlh:s. De-.dQ.Qr, SI<'{ Raèllo,.in ,hàt,!r. 
b.ezwaarsthr1ft-Qenoe111çlè.1tems en lnter:vièws zljn in' het béstreden besluit terecht 
1n·de-n--etfo ~-endtijd. nieè~E!·rekehd t:er·,bepalrntrv.an -he'f daadwerkelijk uttg~zotidén 
. pè'f:ëentàge ·muzie'k·. 

Oäarëfa•n kan wo_rd~n f9e~~voe,gd-dat he~ ln ,strUd Is met ~e,RegélJ'l.9"f.VT l_ndit;m 
PP e~f:l-Ka'{el .d~~.n:rM;i~ a~_~g~w~l~D ~P8rff ~ ·p[Q~[c~~i.:n.~~,leg~ti_e ·,hle.~wf ;-e~r,i .. 
prp,$!.rl;l'l)nia tz_oa -~Qt~~-n ,.lllt9~0P.~~ é!_atv.oqr:~Qf{~ uit'? ~J,f~s~IQJ(}(~lJ b.esta~t. J>aJ 
v.olgt·,Ult ,;v,taág_ 44:e.r:i hét. ántwo,or4 daarop_ bij ,d.e·\Îer:yqJgy~rdeljng v.oor o.a. kavel 
-A8--zoals deze ih'20,03:1s g~hotiden~~, . 

Vrá~Q' 44.1 Kávet .i~s 1s~b1fst~lî'1~ VQor kiasslèl<~ oqazz; rru~t iék, die iri hefk~d.e,r val'! 
éfe plurifcmnlt~the~ ~av,el •~Jeu.r" g~Veh.~th(!ien eèn aanv,ager fn ilet-op î<avei ~-8 
u\t~t~ ~~nd)n prQ9@1T.il11~ bljy.Qgr:beekl sa:¾· fi!~9W:lï ,wi(tkeng~n .. ~'1 ~<r0Ï!!'~~~~ièke 
dan -weI ja~Z;-{l'll'.l~i~k, ·:zö,rgt,.~e ii) èie. Regello.g .~aog~even.:rek«;mm~t}lode e.r )<'OÇ>r 

' dat in'J:lit-geval ;tQ:cb#il.s.!QOiftc.ant. IJ99er ptàr.cent~Q~ ~.aî:r-het Jó. .art. ·ij vai:ï !!e. 
R~9el'irig Aá'n~IJzirfgVoorg~sdire~eh l'r'lirîfm}Jri'r-aán' klii'ssiek: öfjäzz-mlizle_k.:Kah 
Worden geb'Qde'n/ imiti'e~·,naástieclanîè'bêinlitoed alleen nféüwj ifè~zgrï. 'hétto 
zenct.tljêl'~ ZQ-zQ.~')J'ê'tJç_üntl'ëfl 'i!Jh ~dàt' R~V,êt:A.8'.z!Jö '*ldeq't' Wordt ,6ri~il'öm_èn'.tetw1JI et 
\(óç,r ,nieuws Jütsf,àl een·:gectausuieercfkavet Is. Jitgegeven. 
tfoe w,orcft'.df't,'~n.dèrv~ng~f'\? En ·waar IJgg,en· de grènz.ent 
'Z9 nee, Îs ~~),t bgv~Q~çll!JièÎ. voqr,l;l~efd .4~.n-.i:ctege,sÏ~~o? 

Aht'wo.ord 

'5 zir .v<>_~r de_ l!C>rtpron~UJ!<é'Jl.~e~ln,!I,; J;~~~~ura~t~~-auiujtus 2093/ nr>t~l / _pag. 23'. ,Zlé W.9'rd_e·h11ldli!·të~ v,an' d!! 
·R'e91l!lrtg:·https'' //wetten:§YerhéJd·nlJBWBRóQ1S:4J!VZOQ2;J:iz1>1/q 
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Voor de bepaling van de 'netto ze11dtijd' worden ónd~r d~ ûlqonp~ring nieuws de 
nleuwsbulJeti(\S 'tiegrepen zoals ornsctireven, in arj:IJ<el:21,, .eerste lid, ondei:- b., van 
d~ Regeling aanvraag. Voor.de. niell_wszenderJs h·et anders geregeld. Daar .tellen, 
uiteraard, de nieuwsblokken wel mee voor de bepäliilg van de 'netto-zendtijd'. D.e 
-uitzondering Voór- andere kavels dan de nieuwszender is'·nlet b'edóèld om 
äáhvragers ee_n·mog·elijkheld -~e öleden· om·hét prográ.m:rnatlsèh kàrak.fei' van ëén 
kavel te 'omzeilen'. Zie 09k het antwoord op de vragen 31 en 32,(' . 

:9ok voor k~vel A2 geldt d~t·de verplichtfng om gedurende as% van de netto 
zençtt1Jd mui .lek u!t: 'te zender, ~iét omzeild ~an w9.rden doqr ~en h_oqg percentage 
actualitei 'en en informatie uit te zenden. Pit had voor Sky Radio reçlelljkerwijs 
duidelijk moeten zijn. De vergelijkende toets .in 2003 zóu immers.zinloos zijn. als 
de - In de èiailvrágeh - geboden muzlèkpercenfages ·nfet .op eenzelfde manlèr met 
~lkaar v~rgeleken zouèlen 'k1mn·en worden. In 2003 ging hét clm de vólgende 
aahvra_gen: · 

KavelA2 Uitzendtijden (niln. o/,o Muzl~k va11 Max,% recente Max. % klassieke 
01.00 - 10:00) 7.00-19.00 (min. muziek \llt'de muziek en/Qf 

50%) hitÎij, ten (max. jazzmuziek '(max. 
25%) 50%\ 

ArrowFM 24 .llur 92% 15% o: 
.Cololful Radio 24 uur 75% 12% 5% 
OkliesFM 7-2.3 '.1) 70% 16¾ 0 
Ràdlo 10 FM 24 uur 85% 20% 5.% 
Sanoma Radio 24uur 91%. 0% 0 
Sky Gouwe Ouwe 24 uur 85% 43.% 0 
Sunshlne FM 24 uur 75%. 8% 0 

1) In de aanvraag is riiet ~xpliciet aangegeven of van 23 tot 7 ui19ezond_er, wqrdt 

Daarbij overweeg Ik tevens da_t aanvragers met toepa~~lng van arï:i_kel 17, eerste 
lid, onder d, van het Fr.equentiebesluît verplicht zijn zich te houden aan de 
toezeggingen die zij in het kader van de vergelîj~ende toets of een velling hebben 
gedaan. · 
In dit verband moet wor den overwbgen .dat Sky Radio In haar aanvraag van 2003 
zelf äangaf veel meer r.nuziek te zulle·n draaien dan dat zij nu doet-. Bij brle.f van 
28 april 2003 zond Sky Radio aan het kantoor van Pels RîJêken & Droogleever 
Fortuin een verduidel_iJklng op haar prpgrammati.s<;he voornem,ens van 85% 
muzlèk, alsmed~ een bijbehorende notitie vari A.d Roland Media services: 

"Wanneer men van een programma-uur het nieuws en de reclametijd aftrekt, blijft 
er gemiddeld 86% netto zendtijd over, die men aan rnuzlek ~n gesproken woord 
kàn besteden. Op basis,van deze g~gevens en een aantál andere kenmerkende 
criteria, kan hét' g~mfddeld woordaandeel tussen 7 en 19 uur, op de GOuwe Ouwe 
Zender mlnlmaal 15% van de netto zendtijd bedragen. -Aangezien de ·redactie en de 
presentatoren ruimte moet worden gebo.den voor minder gebQnden tlmemarkers 
kan dit percentage redelijkerwijs (met -5% vi)n de muzlektijd) tot bijna 20% 
gesproken woord van de netto zendtijd oplopen, zonder dat'.er minder muziek 
wordt gedraaid. 
D.é• geri'oemde 5% ruimte (van de ·muzlektOcO kom~ ,dankzij de tech'ri!ek tot stànd. 
Voor het succes van de Gouwe ovwe Zender Is h~t namelijk, naast een 
professionele inhoudèlljke aanpak, ook van belang dat het programma een 
"mo_gern" klankbeeld btedt. Dit Is techn(scl! met een goed.e "9rlvè". van de op ~!kaar 
yolge.nde .programma-el.~menten (die klankmatlg v.oortdµrend !n elkG1ar.,pvervloelen) 
te verwezenlijken. De presentator zal dan ook regelmatig van de "tëllk-over-

Oni kenmerk 
/l,T· E2K· 00150_680 
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'.!.dti:otq~tr:'<>h'Ï~çhn_ie~. (is ~gesproJs.@P ~p9rcj __ 9p ·het lnst.b,irnents'1~-~ ~gio ,pf eiA'de van 
.eên titel) gèbrui_k ma~~!l. Van:a0e_tI~1s '(Lliclûs!ef dle,zQndet lf'trpJ !Jlt het Gouwe· 
,Ouwè ·zencter,formát, fs-s,d)t gê):nldd~ld 5o/o \iah de ·speeldó.tir val'l ee11,.tltel. Deze
'intfo~ljderl tiiédeh aé progr~mniariiäkèrs dus· extra··rutmtet ' 

Dlt·bet~_kèht na:ëtr mlJri r'rféllil1~ -0àt/J.~~ 'dê t?.0 :mlnµten 's'ec"'t4°/.ci' v_àh d°e' ö_rutó 
Zél:\d.tlJi{ ~_a,n ill!!!liW$ eh :feclái'n'~~.'tb~:îwdfüt'i:1. _b'.èst~ä. Ofü9,~rè.k~I1(1 Is dà~i:~~A 
roln_u~erj6, _ Al$ ~r 'maar -~,4 ~ -(~ufän -~áw.z~wel _ f'Elt::1~.f-!l~-áls -rli,~W~ .. wprê;lt ~,este,ed, 
aftit· !l( h~~, ij, nnemelljl( dat:;S.~Y: -~~dJg~o9~ ~eJf ,met ',l"!Je4_w,s' 8oe(d_~ _op een 
rteu~sq_i.dlet!Q en ·a"'cht ·ll~ ~-~t-nij'!t a-an.11emel!JR-,~(t,,z9 ,In ~a.at a~n9ta~g ·met 
'nJeuWs\ doeléJè.:op het. uitvoerig i_ngaan. op actuàliteiten of-het-.ultzendeo v.an 
·1oformatle. Te-meer nle.t nu g_e:;proken .wo-ord blijkens deze toellëhtlng zag;op 
Intro's' ën ·outro's ën n1et op het. bës1;>i'elée1:i ,ván actu~llteJtén I Nergènl .Ujt dé 
toeli~fitiQg;op· dë aa,wr.aag•'if.lzake toit ·ptç,gramrnatls.ctié voo-memêÎ'\ blij_~t.dat Sky 
Ràdló.~çfnilenlij l< meer zé'n~tiji;l _ _grng bèsteçle'!) ·aan lîleuWs;:ëictli,alltelten·eh 
infb_rma11e. Integendeel; ui~ d·e aë;mvra~g hliJkt dufd~!IJI< tjäcs·~,i~~~lo veèl m~er 
mvz.t.e½ 6El}g,qfd~ Mlt'te .Z~.o~~IJ. ä.~l'J zl) .muiloet ·en Elr juist voor wliëlè-Wé!ken aa(er
rriln,der muzlék w,er:d gedr.aajd?,. 

Dit b~tékent dat -Sky Radio zlch·nlet heeft gehouden aan de verpliahtlngen die 
voortvló:èien urt-de toezeggtng}!n diê-zij In h~t -kaden~ah de v.e.l'.gèlUkendë'..tö·ets 
h,eèft :g-eci.áá.h. Het vergunning_s_vo(i'rs'êbrtij van artikel 4 ë'ri waáriÏl"ts:'ê,pgériemeti 
·dat hét:'.prograhim·a v~n.,Sky R~diij ten rfilris~è'85% muziek dlerittEl bevátten, Is 
een voorséhffft als be~o~lèf ln ar:tlk~f p, e,er_sJe liét, onder d. v~n 'het. 
Fi:-equen~l~b~slult en -\'.l'.oeJ~ v99i1:_µft-, de ~9~ze,ggh19en ~Ie Slçy Ra<;fl.<;> heeft,gedá,a,n 
1n hë!ar a~nvraag. · 

De com;lusie is dát,de-bezwaren van:·s1<,y Radfo onder 2A.1. ion.g~gronêl zljn. 

s.1.2. De.b.ezwarën onder-2.1 ,2 'én 2.-1.,~3 

Naar t,1e mening '(an Sky-R.a(!!o mp~t aan cie.. V&A procedu(~ ge~n 
dqorslf!g~e,v~p:de-'~-~\èkElnfs-wor~~IJ fo~~è&~_nét: !)a't_,zo.u bÎIJk~rf .ul teEm u'/tsp.raak 
van· P,ec~tbëJ"nlç ~otteráam van 14 .maart 2007,, .Dit bezwaar 1s. ongegrond. 
Zoals bekend-beeft het CBb In hoger beróep van 'die .ultsp.ra·ak hèt \!Olgende 
overwogen" (ECLl:NL:CBB:2007:889361-): ,_ 

•io.e ~raag die part.l]è1:-..verdeera hQudt Is of blJ.de·bepalln.9 cff een hit-ls·uttge~onden 
doqrilçiggeven~~ b;~eJ<enls !11qèt worä:'er.i toegekend il.~f) v~ )11.'., :2îM.~ Naar- tiet 
o~r~~el van flet.eQ_llegt:i CÎl~Qt -çJ'.~e ·vraag, artäers dán de.rechfbanki heefl: 
geoorde'eld. bèyesttgen_d te·worden .l:~eantwOQrd. ·oaartoe·ov,èrw.e~.t hèt 'C:óllege als 
·volgt. 

7 .2.2 De In de· Regeling AGF'.qpgenornen progr~l'limat!s~he voorsthfiftgl) staan, 
zóal_s êók"tilt dè toeUétitli:\g .op éfe regêllng kaf! wortlen afgeleid: nft:it op zicftzélf, 
-maar maken deel utf-van-de-procedure·van verg_élij kende't oets,:--~ aarmee dé 
vergl!f!Öl!lgen v.oor cornrrr~rç.i~ie ~dlO-<Q.n:iroep.l r1 zèió3:~IJl1 \'é_~dee.jèt, 0f} 'in d_e 
B,egeitng ~GF ges~elde prograf)lmatls~e voorschrlften'heb~n e![!j'l tw.$èledlg doel: 
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In de eerste plaats•dlenen de voorschriften.als minimumeisen va.or de programma's 
van de aangevfe~en ké!vel!;, t~n,el.nd.è d~ met tie aanwijzing van d)e•killve'.ls beopgde 
pluriformlteitVaf\,.het programml:l~aanbod te vyaa.rborgen. Iri de.tweede Plaats 
konden aarîvra:gers hun kans op het winnen van de vergelijkend.e toets v~rgroten 
door boven de aanvragen van·andere aanbieders uit te stijgën als zij (si.9nlfü:ant) 
méér zoudèri bièden (dan èle 'áridere 'àanvragers) op·dé1ri dè' progràtnmatische 
voorschriften hê.èctJelegc1e·m111Jmufueise_n, Dé~e bi~dingen moesten ci\/ereenlèomstlg 
de programmatiséhe voorschriften worden geforniulee,:d als..pércentages·van 'de 
netÏ:ozéndtijä, .wa~rt5ij de door de ûltei~c!elûke winnaar geboäen percentages ais 
voors~l')riit~n aan de· desbetreffenêle vergunning werden vert>ol)den, Äldus ziJn cie ln 
de Regeling .6.Gf ne~rgelegde programmatische voorschrlftelJ van grote betekenis 
geweest .vpor t;le uitkomst van d~ vetgelijk~nde to!a,ts en daarmee voor de vraa_g 
welke màrktpàrtlj ultelndelijk de.kavel mocht ga·an exploiteren. 

7 .2.3 ZoaJs ooK naar voren komt uit .de uitspraak van het College van 21 maart 
2007 (AWB ÓS/870 en ÖS/8.92, www.rechtspraak.nl, LJN BAi 095)1 volgt mede uit 
het relevante Europese regelgevende kaäer·dél( de procedure van de vergelijkende 
toets moet vold.,oep aa.n els~n van transpann1tlè, pbjec~lvlte.lt .en verlflèerbàa,rheid. 
D~e el~en brengen on.der m_eer met-zich dat vooraf ~ij alle deelnemende partijen 
op gelijke wijze een zo groot mqgelljke duidelijkheid over de .procedure en de 
dáarln gehanteerde toetsingscriteria bestaat. In .dit kader dient de V&A-procedure 
te worden geplaatst. De VIV,'Vormt een weze·nt!Jlç onderdeel van de 
verdellngspro.cedure, doordat de V&A uitdrukkelijk tot doel had cîm 
onduidelijkheden bij de potentl_ële bieders over - ond~r meer - de In de Regeling 
AGF neergeilegçle .toetsingscriteria zo veel als _moge)ijk weg te nemen. Dit betekent 
dat de bied.ers bij het ·(orm.uleren van hun bieding en mede -af <tl.enden te· ga~n op de 
uitleg die !n de V&A aan de regelingen en de toetsingscriteria door de betrQ~ken 
bewindslieden is gegeven. HierQU geldt·.uiter.aard wel, zoals ook door het Colleg'e is 
overwogen In de .ültspraak van 21. mc1art 2007 Inzake kàvel A2, dat de V&A niet kan 
àfdoen aán ae·tekst van dé Regeling AGF zelf. 

7.2.4 Uit het voorgaande volgt, ·dat voor d_e uitleg van wat moet worden verstaan 
onder hltmuzlek t;,epalend Is. hetgeen· Is vermeld In V&A nr. 284, nu de V&A op dit 
punt [lfet in strijd Is met d!;! tekst de RegeÎlng AGF." 

Deze uitspraak heb ik vermeld 111 de besflsslng waarbij aan Sky Radio een last 
onder dwangsom is opgelegd. 
Ik heb mij In dat besluit terecht aangesloten bij de:ze overwegingen van het CBb. 
Daarbij overweeg Ik ciat het antwo.ord op vraag 150 niet In strijd Is met de tekst 
van äe Regeling AGF, Zoals hiervoor is overwog_en, Is de uitgebreide definitie van 
'nieuws' blijkens de tekst van de regeling AGF all~en bepalend voor kav~I A4 en 
kan deze uitgebreide definitie niet gebruikt worden om andere kavels hun kleur te 
ontne.men. 

Verder is Sky Radio van mening dat de Vrag_en ·en Ahtwoorden niet openbaar zijn 
gepubliceerd. Hierover merk Ik op dat dè vragen en antwoord.en zijn verzo~den 
áa.n alle deelnemers a.an de vergelfjken'de toets .èr:i dus kenbï;lar voor hen wären. 
Ook Sky Radio moét het antwoord op vraag 15Ö hebben ontvangen en dit was 
derha.lve ook voor'haar kenbaa.r. Het CBb.hE;?èft in .de hJerbpven vermelde 
ult~pra·ak als feit-vastgesteld d~t dé .vra_gen en antwoorden ~ij alle deelnemers 
bekend waren: 

Ons. k~'lin~rk 
é,T· EZK-00150~80 
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-,.~';-2 ◊P 9,f'Pi:t~ van :"de-$~kken. !!!'J' het c;,n(l~rzoe!< -~er. zitting i 1J11 _ In -<i~e i .ê!sik-dl;l
.yofgeri<i~ î~t~p ~!i,Qr:n~t~Jl'djglte®_n. y_QQ.r h~t,CQliege kQ_qieo -vás~:~e ~,taan, 
-· ~Is 011d~rdee.1 van . d1:rve.rgélljkende tqet;s váh ·tl~ :te.rp ba,s~,v~rdêlliJg 1~· een 
dàcomeót ·aànA~ aanvra_gêr,s· toeg~tuur,d waarlo schrl~IIJ,kè Vrágert van 
'aithVia.9.ets ,zijn ·beantwt,o·l'.d1 -Wl:iärÎJIJ:dE! lêfentltelt-vali .de ~vragenstellei's"'nlet bekèîtd 
W~S .bf-'ult'.'de '.t~kst lçQÎ'l WOl"Qél'l~äfge!elé:l (!lterna:; c(e,V~)/' 

O.ok--'.Ski9 Bad.io :wàs',dus bek~ii'd m~t é:lèzé Vrä:gen ért·Antwoéirè:lên,tDàt 'ëJè· 
toezê_n~În_Q cy.rhit{g Jaar _g~leden is·.~ebeurçi, maakt.dit: niet ancigrs: ~fy Radio ~telt 
~a\ de.Je ,Vr~~pn 4;?1'!_ A_ntwowè!e.n ~1) g~. ver!,engin~r v,an de-yergunnh:~geg n~~, 
opnieuw a.~.a baar ;~!1 gezond~µ, he.tgeen,k~n_r,ièlljk naar -~aar ·menJ~_g weJ h'ad 
moeten gebe.uren. Dit bezwaar ls-·ohgégrond. Oe:bestaande. ver:gu'nnlngen· zijn 
ste·eds verlengd, maar de-toëpassel_ljl<e,Wèttelljke bepalingen alsmede de 
verQ.Untî1hgsvoorsèhriftert welkE!.'QP ·het gebruik v_an frèqtlèfltlë"s :zieh, ·bl~ver;- vàn 
krä.ctitr~.rt dus ~JJ.n. <fè>.k:d~ siegè-v-ên' antw~cfrdèn -uit 'de V&A.-.'td~ steé(l!i'"rèlevà))t. 

in. hét prlrr:i~fre be§IUlt' 'h~b ·l~.v~nvefen D.~~r(een rn~t 9e èomm1,s~~rî~a't,y9or-(le 
~et,tsJ ge~-~Qten co.fll~-Q.a[lt., ~°:_lg!i!n§>.S'ky R~;~i!\~e!> lk.t~n ot:tr~~~e,:-yt'!tw_e_z~n 11,aar
dlt ,t::onveJtant_O.f),ipijt:deze ntet,dlg~taal bes~_hÎl<t>aar is. In s.tcrt0209ïï! •nr ~8, blz1·23 
Is meegedeeld dat Agentsc~ap Telecom·en:het CvdM een c:on.veoanf hèbben 
gesloten en dat de tékst·van het volledige ·convtma'nt ter Inzage ls·gelegçl. Het 
·conveMnfls bö\'eodien gepublté:e.erd (gewe.ès.t) op cte websJt~s tän oeiite 
O'}Jants:atles. Voor zqver::s1<y Radio ·met dit ·be.zwaar i:óu· beçfö.elen dat· ~è l.nhoud 
van· dit _éonvenáhtVbor Sk}"~adlö hlët kenbaar,zoU zljn1 overwéeg Il:< dat 'dit niét 
juist ls. ··5:ky l{a,cfio •had 1~lt-conyeJlant.,kunnen archlvereo .. of-@JS •ze·_dlt tilet geda.an 
mqc!Jt'l\ebben - alsnog l<uonen opYrja.gen. 

Oeze bezwj'lren z_ljn ,ongegrond. 

5.1.3; De'bezWafën•.onäer 2.1.4 

Naar, c!~. rnenl '1g _ y_an .S!<y R,adloJs de ~pf:leleqde last_ 011.cfer dw~ngsor:n nl~t
eve.nredf g omdat er .Qeer;i kans op herhçiJJng b~staat. De ho.ogte van ·de dwangsom 
Is daç1r(l0Qr;, oç1ar de mening van sky ~adlQ evenniln ;proportion·eel. Deze.:bez.wai:eo 
komèn overeen. met hetgeen 'S~ Ràdio reeèis. In de zienswijze; n·aar aa·nlèldlll'g het 
voornementot'oplegglng van een tast onde·r dwangsom heèft aàr\:gevoerd·. ·ll'J hèt 
ptltUê!lt!!,bésh,lit bell fk !)ltgebi,è.lcl. l.11gi\!°~ë!an Qp_;dè',há~r.yQr~I') g~tträthte 
iférfs~~zé: Nu h·èt bèzy.,a•à'rs<lhrift tiièf!iiäder is öhde'flfoüwèl,"V'~twU~ i~•hêîar ,ae· 
rnotlvèri~g op brad~IJde 13· (bovenste drie_;allhea's)· van. het·

1
ptlm~lre besh.1lf welke 

hier-ars ~erhaald en .lngél'ast,mqét~n .. wQrclen ~es.chouwd. 

Deze beiwaren iljn ongegrond. 

-~Jrl~ll? Yan .h;lerii11g ä~t ~at d~ t,1oogte v~n .dEr ·aan,SkY '.B,c1ÖJo q,pg~legde l~~.t on,Ç!er 
·dwangsom niet.in .rede'lijke vernoudlng ·staaHot de Z.\'faarte vao heQJeschqnd.en 
belan~ en cie. beoogde werking van·. tte 'dwëîngsom. Uw be1waar.>1s·'dat gekéken 
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moet worden në!ar ~et èconomisth voordeel dàt Sky Radio t,eeft' met het niet 
nalève_n v~h de ve·rgunnlhgsvoorschrjften. U bent van r.'fienlng ~dat het niet naleven 
van de vo9rs~hri~er1 .. er toe leidt dat t,1at,.k~vel .In fe:tte een ·o!)g~clau.suieerd ·kavel 
is. He! verschil ih waarde tl!ssen ~en g!,!éia4l?ulee.rd en een or:igedausuleerd kavel 
komt t9t 1.1iting In èle prijzen dlè·vo.or deze kavels b,etaald moè.ten worden bij de 
verlenging van 'de-vergunningen. U geèft aan dat voor een ongedausuleerd :léavel 
de nilrilster heeft aa11gegéven dät bij een verl·enging van driè-jaar 11 miljoen ·euro 
verschuJdlgè1 Is. De hUid!ge dwan.9s.()r,-rt'yan maxini.aal 3·öo :"00_0 eur.o Is 'dan. öok 
oiwóldóEfnde prikke·1 om Sky Radró tot ·nalevlng te dwingen. 

De redenering van Kink dat Sky Radio zich <;loor hèt nl.et naleven van het 
pr9gr~111matische vo.ors~hdft. lnz~} e hei: uit ie zend.en mu;lekperçenf~ge gedraagt 
als ware het een .ongeclausule.e·rd kavel, volg •ik.niet. De élausulerin~ ·omvat meèr 
dan E!nkel het uit te .zenden muziekpercentage.8 Ook al zou Sky Radio zich nlet 
houden aan het programmatische voorschrift omtrent het uit-te zenden 
muziekpercentage, dan scliriJven de pr.ogramr:rtatische vc>'orschrlften bijvoorbeeld 
voor dat er tussen 7:00 en 1_9:00 teh hoogste 4,3 procent muziek uitgezonden 
wordt die genoteerd staat of heeft gestaan op één van de,gangbare hitlijsten .voor 
popmuzlèk ln Ne.derJ.and, Wë!arbij. tliJpotedngen van vijf'jaar ofïanger geleden niet 
meètellen, Enkel het niet ~a.leven van het programmatische v.oórschrlft; o·m 85 
procent muziek uit te.zenden, maakt dus niet dat Sky Radio zièh gedr.aagt ais 
ware het een ongeclausuleerd radiostation. Daarnaast is door Kink hi'et nader 
oni:lerhoüwd hoe tfet Uitzenden ván meer nieuws tot een hogere waarde·van het 
kavèl leidt·. . 

Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom, is leidend welke hoogte op basis 
van de huidige vergunning vo·1ci9ende prikkel is voor Sky Raç1io 9m -t~t na1eving 
van de la~t te l<ornen. Aan S_ky Radio is een dwangsom van'€ 60.000 opgelegd per 
oyertr:eding met een maximum van € 300.000. Ten a.anzlen JJán de hoogte van de 
dwangsom, Is leidend wellée hoogte op basis van de huidige vergunning voldoende 
prikkel is voor Sky Radio .0111 tot naleving van de last te komen. 

5.2.2. De bezw;,ren onder 2.3.2 

Kink FM stelt dat de rooptijd van de last onder dwa11gsom te kort is, omdat het 
gevaar van overtreding ook na 31 augustus. 2022 zich voordoet, namelijk voor de 
periode dat de vergunning wordt verlengd. 

De heföverweging vän het bestreden Besluit dien ik te baseren op de feiten en 
omstandigheden ten tijde van de beslissing in primo alsmede op de feiten en 
om~~~ndighed.en die zich hierna hebben voorgedaan. Zie de uftspraak van de 
AfdeJing Bestuursrecfjtspraak va.n de Raad van Stai:e van 28 oktober 2020: 

r .o. :6.-2.5. "( ... ) Dat betekent In de eerste plaats-dat het bestuursorgaan moet 
bezien of het.op basis van de· feiten en o,:nstandighed.en ten tijde van de be$lissing 
In primo destljd.s ttJre'cht zijn besluit heeft genomen. In de tw.eede plaats dient hei: 
bes_tuursorgaan fulten en omstandigheden die zich ná de eerdere weigering dan wel 
oplegging van een he_~telsane,til,! hebben. voorgedaan bij zijn heraverweg/ng te 

• Zie artl~el 4, eerste lid, Of!der b tot 410 met e val! d~ Ve(gut)nlng voor analóge landelijke commerclêle radio· 
omroep geélausüleerd (kavel A02). 

Oriskenmerk 
AT"fZ.t<· OO'Î50680 
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:p_~Jrelfken. Ko,:tom,, /f!J:bes[ûften_.o.veheen herste/sandl~,b"evàJ 1/e nerovenre9fn9, In .i:ftt~Pcr'ó~§.JJO. 
'J;,~gl(lf~J ·eey, 'twe"f!Jlág-. ~iJ 

·ÖR h~t m.9~merit:w~a_tÇP- ·h~f :b_e~tred.~ i3~-~lyJt •w~i;d ;g~!f~iJl~.o, , Ue_p.. ~-El v~rgyllJl !)1~ 
voórlcav..el ;A~ af:Q.p :n áu,gu!?tuS:-2'0.22. Oa_H>ete_ke.nt:s.clat ria.dlè d~tum_·de u1t die_ 
v.èr:.gunning·:voortvÎè>élencfê.:-Vé~pltqhtin~~n zVlleh elni:l!~ëh•. :Zlë l>lj~o:oröéelcÎ de 
tiltspr.áá~ van tt~t Çplle-9_e•.V.(l'.l ·s~roep~do.r liet< be:c;trljtsleven ·vafr•1221uh! ~ot;z_: 

?,,.o .. S:~(3.l~1;1 (requ.e~!!,è~e~~nnlffg -~a,d ~fioft,is',pe~I s •se,èf~'[!~er ~(Jó~ 
·tn_get,:_qk!(~JJ, Q~t b.ete~_e!Jf<fat. ,r,1ft·.lf!gaqg_ V.M -p,;e -q"tîl.f!l:VR!?,fîhaat)ct~-tt!.tcii.~ 
ve_rgu_niilng v.oort))_/Qfi!lend~ .• vecpflçh.tingen zl/.tJ19t:iftlhdlg</. _Zof4(i.9.. 'é/le1sJtuaJJe, p_es_ta~t 
kao d~tnjnlst~r,'fleen'·nleqw'e,lii.st.r:,Jaat's!.aqn f}en·-Z,Wáaröer'e last; :1{a11 fiilfiJrt 
q;,1e~ge_n. öa't!'bëtèRent-dat!VodtiforJe· itfèt.:Jiaar t lt'ö![!fr.J; beroêp.'nlet·këh ,ti'tiirelken 

:-dat"èJ~ trilnl~téf~an tel,O{t:t/en zwaanlèr~,/as_t (,jp~e'gt, Dit:Telf!)rt'bêiw~iJN iëéft 
.~emä1kt: t!pffn hl t ~~s.lu/t fQt:{!e lntrij/(flli{J if!1i.h.~Ii,r ff.éif,f1[!'9,t7.év.etgû~'ff!ng,~êió.êt 
:d,aaq1a_n :111ef.al, Oil.t:bezwaijr.:scho~t;n[!'!'ef(JJ< n_(et:de werKlf!9. v~n-hef: 
lntrt:@{/11g/P.~slÎ!f t~''P'f! m~9,if,7JRh..~?<!- çl.~fif~ m.f nJ~fer-zai_/f11_r,,n~n :._besli/~etJ;pm i{e. 
fl;cqiJ.tfrftieyêrgf./f1fJ1ng,~!tl1:t~Yfà_f_t fe .~èr:gef/,tJn~ ~or,rit·~~fJ gn_,ii!(.~re,JgekQms~lge 
·gebei.t.rte.n1s; ,t,y.aarilaf/ ,Voi!p_fq_tJ..e .[h;sflt :geäing,îl,~~n:pro.césbJ:(af!g,1$;;,o !QntJenen; ;to 

Ult boveMtaan·d cltaat"..,,olgt oók·-dattert tijde van de; prlniaire:besluitvor.mlng 
enkel ·e·er1 lasf ·ortdêr dWl:ingsom·op,gelegd kon,wotden voot zólar'rg -de trergl(hhlng 
:Vê,rJ~é-nd Wé!_S,· te W~tèn-tot 311 ;~u31;11~tüs"~o2.2~ De ~ ögè1itkhêid .qät:"l~.zo~·: l<Liî'll)~O 
beslulteh tot ver:~e-~.Si'iiJ~l( ~ormdë op -.~apnöm ent ee11 ónze_!<~r.e~ töèköms~,Q~ 
9!:!beurtenls. Hieruit yolgt .dan oç:,klde-ç_onclusie a~t ~~t einde yan .d~:loop.(ljd van 
d~ tast.ten tljc;fo y~n bét primair:e ·beshJ,ît fEireçht- is Vij~Jge.st.el~ pp 'jJ 'ijµgu_{t(1i 
:ioiï. 

Echter <tien Ik.bij de herover.w.eglng pok,nlègwe,felteó en-.omstandlgheden mee te 
nemen·.c;llê.zlch hebben ;vot>'r~eèh1an rra de ·oplè'gQ.Ji'î~ ván de Jast öticferc:dwa·n-gsöm. 
Q~rgêliJkè,,ttie'uW:eJeîte~ ên:ómständlgbé.défi dpe):f'~1èti v.o·o:r 'In b~Uêlt"dat 1k de· 
lö:opfütl ·ya_fl d~ 'ver,guHrilr,g voor· 1<áve11i._~ qJ,f, ~éslüit ~ah;,25 .aüglistus 20:2:2· 
am.~~b.àlve me.t -~en ja~r fieö v~r:lengëf i 1.1 Dlt:·g~g_ev~n z.aJ !k 9~arom b~trel<ken ~lf 
4~ herove~egli)g , 

Een last :onder dwangsom dl'eneeen do·eltreffende,sahctle. te-~ljo, ,welke een 
·prikkel't9t naleVlng geeft g·edurende tie lóoptljp ·.van 'êlé .vergurinlhg_,Jn. :het
-bgstr,edën bèsJuit"✓.eftl~$t~d~ lás't onctei' -dwángsofü %1j_rî W:er.khtg 'áJs"dë \iëf~uolllng. 
Js ~-~ël_~"d!gcti, TeiL~lfà~· ,v,im· i;i~t ·n.en:i:en ;;,an da't öestüif:\yê)s è;lat~ t':.a·udustu.s 0ict2:2,~
N~'e't·ge.ën- nleµwë :yèrgürinln9 [s~v~r1e·en"d l ?P-~an · ra~9,) if'i~îîr•d:e b~sfäánctè 
ver~y~'}I.Q9_;~_(!iJ>t~h~lv~ l~ yeri~n~a ~ t e~ met}): ï;l!,J~ust\i~~f~i.·~1 ~J~.:JR.'.aëJn:l~ldl'f\g 
ot:n çlè .lo_pptljd y.aw:.4~ .la~Oe:·.verlehQ~f.1., Pài:!fbij ç:,vé,we~~_'.IR:9d~ d.~t éJ~;~~(~i.ng 
vah -~e.n-''iás( onder dw.!!n9!ï~Jh c;Joor m:iJ d.oprgaans óp_-vTjt'Jaar -Wórát gesteld, 
'tentlj ·àe.v.ergunnlng eerde.r Is afg~lil>pen, 

De,.t,_ezw~.reti ~ijh da~,ro.rtUil ,i ol err.ê: ge.9r:ond;_ dat Jk, d:e.Jo.o~.tjjd -v,;m .d_e J.~.~t 
-vef let(g tot -~e i'.ja_tµnf:Wäa_r~p· de fiijiä1'g'è'v:è-r9u'rtnlrt'~ aflo.opt, ,fo Wétèff·tot.ên m'èt 
·31 ~ygustus 20~8; 



6. Besluit 

6.1. De bezwaren van Radio'corp en Slam! Ver:klaar.lk niet ootvankelljK. 

6.2 De bezware.n van Sky Radio verklaar ik ohgegrond. 

6.3 De bezwaren van Kink FM :ver.klaar Ik gedeeltelijk gegrond, op het i,unt van de 
looptijd van de last onder dwangsom. Ik.. herroep mijn besluit van 12 mei 2022 
waarbij Ik aan Sky Rê!dlo 'een last-Onder .dwangsom .heb opgelegd, in die tin ·dat de 
last Qnder dwar1gsom zijn werking verliest qp. 31 ausiustus -2023 of Indien het 
maximaal te verbeuren bedrag -van C 300.000 is bereikt; 
Op blz.19 van rn.iJn besluit van 12 .mei .2022 k..omt'de vierde alinea van paragraaf 
·g met de aanduiding 'Beslüit tot oplegging last onder dwangsom' te luiden: 
De làst onder dwimgsom verliest zijn werking: 
a. op 1 september 2023,' of 
b. indien het maximaal te verbeuren bedrag Is bereikt." 
Het bestreden besluit blijft voor het overige in stand. 

7. Beroep 

Indien een belanghebbende zich niet met deze besllsslhg kan verenigen, kan 
binne.n 6 weken na de datum waarop-deze bes.cliikking ts verzonden beroep 
worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank te 
Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus so·gs1, 3007 BM ROTTERDAM. 

Hoogachtend, 

w lo.ciifd...lUJ~iS'dllE n 
Agentschap Telecom 

o,;,s !<enmer" 
4T~Ezîè-'0·01sofiso 
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J\g~ntsëh'.áp :r:~letö.Jjl 
Mi~fs,(éri~ l!(llt tconqmf sèhe-iàlcen 
entllmcfat· 

.oatum b_esprekif)g 

-Piaa.ts bel~rei<11,19 

oeéinemers 

lnleldlng 

HÇ)OJZl~Jftg 11ezwï:társchritt_procedure,fnzake 'l.o.d •. S~y Ra~lo -~~c~na~, ~\i, ~~diosta~!9n ~dfp Veronlcii. {îàiîh.~, 
i~i2/164, 2.<1227.16$" en 2022[171) 
Wsiens~a~·,2s~i::Pt~mbe'r i .o•?t/ 10:.iJ.O uur 
t>,r91tàa! --v1a 'te~rris. 

narriéiis_bJ!Xwa.arn,aker.s: llll,lllll"~pa. 
áJpij, .i:tetwpr~~ 

S,l~J.Jfl 

name1t~_49ents.tt'l'ap Tel_~m: 
.@~ÏIÓQ 

J.urldls,che .ZalÇen,,(vop~~tt:et) 
fdeilng, 

Jl,!rlèlt~fte 2ar<en ·(U~) 
- ë:1fd~Ji11g Jurik:lrsthe. 
~ 

, rd~!ii\9 
JurldJsèhe~Zl!l<en èYersiag) 

D.e aánleldh"ig vàn 'de ho·orzf~tl!lQ i!r.h_et besluit van A'9eotsehap J'el~_coffl V.~!l 
12 m'èl 2022-, kentn·erl< AT-eZR/83.tQi41; .~a.arbij'eeo la~~ ~maerd~an_9!:i9111 i~ 
'óp_gelegd· aarf-SR'/'Rádló· NêtJ~frlan~ B.N:-na.aft_egen z.lJ11 .iJ~.vçilg_~nde 
bezwaafschriftën "ing~ëllè.n.d: 

- ·t,ezwaársd1ritt •à n-Bijf,ë'áy Brài'ld~js n~m,ens S~y Radio Nederland a.V., 
gèdateérd ·22j\.fn(.2Qi2 
éézwaarschrift'Wn·Khik 'FM, g~clàteerd'20,j!,lril to22, 
Bézwaarsct'f rjft. v~i:l Baèl(è>CQi'p, gedate.erd 23' junl ~0~2, 
Bezwaarschrjft.:Viln :S.l,i,:O,I ~:~~' ·g~tfa'teer:cf ~3:,j_uni'2b22 

De' Voöt zitter op~nt tie hoorzJttln_ir t;!Ó ste{t .ae ied~n van (!e'_hp~rçon:itni~I~ 
naî'riens Agenfitnî,i-p T~lèaotn i,oor.- Op zljn·.verz~e~:·stellen· ook,de ov-ef.1ge 
deefne·mÊii-s.zlch 118,of i 

De·Qootzltter licht-'de~ Y.0!~~-!1 pro~~~-cl\Jre tljçÏen!!•en na i;te hoorzlttJ1:w -Jo~;OP: 
gron·ct,vah,de Algernen~ ~ét lle~t~ut~lë'éht. C>e h<;>.orcommlss~e·1s-·nlél: '.l?~tr;oJskén 
geweest ,ólj de.l~öórb~·rèl~i!'l'g váfi ijèt b~sfre~en ~sluit. Het besJ;,re_~elJ ti~_stî.11.t 

riiJl.a,11•n 
•, ~1~,ftri,ó~ll,~:~~y.~adlo 
'--'plj!lt,)otltlé~Klh~'FM 



wordt volledig heroverwogen waarna een beslissing op het bezwaar wordt 
genomen. 

~bezwaren 
........ geeft namèns Sky Ra_tlio/Radro Veroni~a (H)ern,~: 

aan clle to·ellchtlng op schrift vla de mail aan èer,le~er to~ te z~tJden.. Deze 
toellêtitlng fs als l11Jlage bljgevoegël. Hiêrih' Is Cl~ trfotlverlilg te l~zen-w.aijrom naar 
·haar menlrfg aah Sky Ra~lo. geéö last on'<Jer öwangsom opgelegd· moet worden. 

D'e hee~ eeft ·namens Kink FM (hierna: - aan ite toe!lchtln,g op 
schrift vla de mail -aan-een ledertoe te zenden. Deze·toelichtlng is ~Is. bijlage 
bijgevoegd. Hierin motiveert hij waar.om Kink FM van mening Is dat de 
werklngsduur 'van de iast te kott Is. Tévens geeft l<lnk i=i-1 In deze .toel.ichtjng aan 
dàt de dwailQsöm te laag Is otri herhaling te vóorkomen. 

De. heerllllgaat ri.àmen~ RàöiöCorp en Slam! (hierna: - In op het b.eg~ip 
ontvankelijkheid. Naar zJJli rnenln_g heéft. hij h~t bezwaar tljd_ig, en dus voor het 
slulten·va·n de bezwaartermijn, bij A'ge!'ftsénap·îelecom fn!;Jedier)d. Hij geeft açn 
het.besluit va·n Talpa te he_bben ontvangen op 23 juni 2022. Per omgaande :t:ieeft 

- e·en e-mail gezonden aan de heer Derksen, hoofä afd.~llng , eeziéht bij 
Agentschap Telecom. Deze op ,23 juni 2022 verzonden e-mail kaj1 als pro 'forma 
bezwaar worden àarigemer1<t. De gronden zl)h aangevuld ·.rnldciè1s een'br1ef 
gedateerd 8 jull 202t. Het prlrnëllre besluit was gedateer<t op i~ mél 20~ 
derhalve sloot 9e bezwaarte·rmljn op 24 juni 2022. Naar de rn~nlng van- s 
het pro-forma bezwaar binne:n de-termijn door AT ontva11gen. 
Naar de tnenJn9 van- Is er geen wet waarin staat dat aa_nvullende _grohden 
binnen twee wel<en mt het sluiten van de bezwaartermijn door het' bestuursorgaan 
ontv.arigen moêten zlJ.n. 
Tevens 1s1■■lllt•án ri)enl{lg dat RadloCorp en Slaml als concurrenten van 
Veronica belangtiebbëndèn•zfjn en dus'belang hebben bij de be~tult'vormîng. 

erkt hierbij op dat hij de visie van Veronl~a Inzake nleuws/ac~ualitelten/ 
Informatie ondersç~ 
Reeds In 2003 na~ eel aan de ver~procedure. In 2QÖ6 werd met 
het Cótnmissarla~t v.an cle t,,ledia, de 'heer--a'fgesproken ~at afgebakende 
programmao·nder~ele-n door dj's als bruto-zendtijd werden meegeteld. 
RadloCorp/Slaml fianteert .deze r_iêhtlljnen ·volgens de toen gemi:lakte afspraak. 
--indt het opmerl<elljk dat Kink · FM een andere menf ng )~ tçegedaan. HU 

geeft aan dat 'kretsen over schoonmoeders nieuwe kapsel' niet ~Is nieuws maar 
als gesproken woont wordt gekwallficeerd,■■lls van m.ening dat een 
geclausuleerd kável mèt alleen nieuws niet lucratief is. Angst om BNR te gaan 
becO'ncûrreren Is zijns inziens dan ook onterecht. 

Vrag~n hoorcommlsslê 
on·der punt 8 van de a.anvullende bezwaargronden verwijst Sky Radio naar een 
definitie van 'Nieuws'. zoals deze ·staat· in de Reg~ling .Aa.nwijzlng en :Gebruik 
Fr.equ'eritleruimte {hlé~llng AGF). 

lllllllllllm:1agt a1:1.n --wat de b~tekenls i!; Yan de zinsn.eé_l~ 'alp b,edoeld In 
~an dé regeiing ·AG~'. Beteken~ dit dat dei~ definitie alleen zJet op kavel 

A2 om'dat artikel 2 J!iGF betrekking heeft op dat kavel? 
Daarop antwoordt ~ at deze definitie volg~ns haar toegep~st mo~t 
worden op alle kav.éls ·b1j cte _uitleg van het begrip 'Nieuws'. Dit betekent dat daar 
0 ·01< actualltelten Qnd.èr vallen. 
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-eert aan~~~fev~nJiatilJö :':=11.~tite yan )nèJ11!]Q fs 'dat•.qè ~oo;,njet ~pg_g 
''Ql:friö.ê9'.'·Js è1rfü::1anf êrónfca haar :~v~I ib1Jl(~hs ,èngldau~~leêr.d: ka_n ·ge_q_ru. 1'15,~o:. 
-~étl:· áan :aa_t ~t n~.Q è~_n aMe'fè:~l~1fs.û!~r1n9 -_Mn . h~t -kiwil 21t~ :e11 
" rä'a'gt''Wahilt0 •h'ii>ê( betekërié:fl ,Y.Obr c;l_ërW~'áfdfv'ap··,tt'~t-. Î~Vél en d'~ ttç,ogt~ v~n de 
100. ttfe·r6p ·gel!it a~n da~ 1êt-~e.1 ~~o de, a)1~eie ciàus~J~rîn9 ,r,,ordt 
·voldaa·n, en.Efat det~ fJt.1.ëi'hëè l~~:ërcta~g p.-o~~-nyttet bezVfa'.ar·,• Hef ·g_~~~m 
Ide prikkel tim aarr-êfe•:çl~lJSllJ~rlrgte,-~olf:to~r,\. A'f-·zbb ~n-tfe~kerii,:19 kunn·e,o 
do·én om te' berèkêriëi'.i Wa..t ö~t l<~Y.~! 1/?.~a_rêf ~04 ~zJ)n ·m~( Mk~l cf~-e(at.,1~uler.fi1g .wm 
'85%.oude frfüziek én.'iti~ hJer.óp ~g,-tiêX>~te van dé),óè' _nfoet~!') b.1t~er:~11 •. 
Hlerot> v~ag_t~P. w:e·1&.e ~1}~t::-~~~~lti:~o,}i~~ va11 nJe~r"nleµws c,y~lgen.~ 

-ka11·1e~n·½-liqg~~ waa(çie: aJs· en1.11een,rnaar ni-eu.w~ wvr~.t, 
liltgezorîdeil Is dé waa~O:let ·_mJn_ · der-ttàn vai;I een· kavel. waé!r. muzlek,:wordt 
,ult~-ezonden?'-Vo!gens -1s;_dtr nt.~t: h~t9eva1. Qe w~arde van ~~.o 
·origëèlaosufeeii::l '~àve_1 _1s 11_·qg~r cJan_:-yan .e,e~ gecla~_su~ee(dï<avél. Al~ r:nen z-iéh nret 
:of..n'ilnder hótièlt "aán 1êi~ ö(ii,JsQ)_enng, èJ~n l:>'étêketit ~Ut ·naar (fe rn~nfè)g va11 
dat dé.kavél àls een oti~eda.û.$ulee,:d .kavé.1 gètlé~ l<an w9rc!ep: 

In hèt bezwaar- va~r, Vero:ntc~ w_·: bl'.d-_áan· èvp_erd dàt de hoo~~-e va.n ~e L_ep ·o_let 
:própórtloneel ~. -t~.ag~ wa,t een_ prQpc;,rtfo;mele LOO ;01.1. ~4,nnen 
zl~n.-~ft'~a.n'h1~ta~ïi -~een .e n,i~ te,wll,len Reppèlen, tilij,~f"d~~'êle . 
hö'~tè mèêr;;~ym~olis'ëh·~óü mó.eten zjjn, l>lt,omdat de J?rogrammeJlng dl.tept IS _ 
ál\li°Q.~past, ën ;g~let 'óp _de' ~f<l~t. ·aan.9~~9.erèfe p4~t~Di dµ~ een Pl'.!J<k~l Qtn, ~!3n de 
Loö:,_tévóldoeh iilet h~fg" I~ .. -Qol< ,ltêt::.'r,.:i_n~, reéht~onze'kerhelè:1 l']'loët yolgens 'haar 
meételleh; toals 'lr'ï'~áitr '.p.lef~r:fotltfcWfèrméld. 

--.,raägt rn h!;,e~~tr.e·~q~ ~.iensY,'1jzeprocedure· een,D_nderde,:iÎ ·1~• V.aJl_ het 
~~ het 'zö:);9-iulf~lghéfd-sbè_~lh~I w~~ be~~~ h~t-_ond~~oek-<-n?)a-rde 
omstandi~heden, -;wat Ve'r9'f.lI~,áan_ge~ Il"! punt ·91 van haar ~ezV1<1ar •. 
·geeft hléfop,äanatn dè' t:iè'.drl)fsvoe)iflg al t!jden~ Q_e zienswiJ~~p(OÇ~~-l!.(.8 '/,ia~ 
àän'g_èpásf:«in ër d1,.1,s ·spr.~l<e wJis aang·epa~te. on:ist.aJJ_di_gheèferi ten_ tljél~ ~n _d~ 
·sa·rrctieöple![glhg. ÁT'~a_ti dit, moèteit' r:iagàan,alvorers ~r e~p é!a.~èl~er~~,fljl:çe ,,QO, 
wetd, opgele~d. 

_,e-èft •eéJJ.&i'aJ:f9 aäfl-over q~ s~Hin_g,ln (:le"aany'-<!'ll~n'de 
gronden ván b'ezwàardat äe v.érl)llc1;\ting ·om e_tn .nleuws_b.ulf~tin ·uit te zenpef11 

~l'~chts öe.·staat ó'p ~9rond va))· de v.er,gunriln.J1..S-Voorséhriften. ,'2.h -y,~ag~_pf'ple 
Vêrpllëhtln'9)1tét Voortyloelt'tilt ait,fl<él . -21 _van de' Regëf!ng -a'i:lf')Y{'_a~g.,:ttYo~ ~ff dat 
da'arófntré'lit' é'è'h verklà.rirfg è;,.nd.erte~~'ld moe_st WPr~e_nc?, ge?f'.1:-l;p-~ d~~ -~~n 
dergé1Jjl<e Yè~~iicl)tlng ó.óls o.aáf•st<tn~ vermelê:I ei:t· dat'itfl de· ~llnV.ll!i!9 111 2bQ~
ihdérdä'àct eeri v.,èr'l<lár.l,nr{ aángélè~~rd moE;st, worct.en w.~àrln men g,a11tndeer~~ daJ 
l!!r tènm'lnst'è°: feéi~if L1Ji ·eên n)~uw.s_óulietln :w_ord(ufÎ;gez9nd~n, QlÎ n'ÎeuwAît~nj l<órJ 
door hêt ANP of de_~dj ·y_e"i'z.o.rgd WOl'.'~eo. --ve(moed~ daf~e~~--r~elfog JJiet 
meèr .rècfi~êld.ifil?; m~~•r·,®nfo~meert:zi•c_h hier n·og ~el.aafl, 



lllllllnerkt op dat het-bezwaarschrift vati_,ate!;!rt\ian~een momeJit 
dc1,t tiet verlen.9baar'hèldsb~lult nog-nleb,etnrëtlgtfwap i:lpór dè. rectitE!r e.n dat 
Klri'l< FM ervan uit ging :da~unnl~gen met'Brie jaàr verlëngd zouçJen 
worden .. Het bezwaar vëfl)- ls dat 'dë werklng van dè beS'chlk~ö,g tot 
oplegging vah de last onder dwàngsom door AT teh onrechte Is t,ep_èfi<t tot 
31 aqgustus 2022. Inmldäels heeft'AT dé ver;gum,1ng_ Va.n 5\<Y Radio 9trlbtshalye 
met ~ :verlengd. De v·ra~g ç1êln- 1s of d_lt hög v'erschll mçia"kt. H,ierop 
geeft-.ilaan dát> dit gee·n vers·chll m~áàkt. 

~ eert ·aan dat zJj van mening Is <;lat het hier· gaät om _een nieuwe 
vergunning voot Sky Raöio en dat de werkln,g terecht Is beperkt tot 
31 augustus 2022. 

- heeft aangegeven dat hl) als concur,:ent van Verlllnlca belan hebbende Is bij 
het ö·esloit van hèt opl~ggen v_an· een LoD aa·11 Veronîca-. raltgt hierop 
hoe..,et ziet-dat ti:U weliswaar concurrent Is van eron ca, maar dat zijn 
bezwaar enkel Inhoudelijk ziet op de uitleg van h,et begrip nieuws. Hierop. gei:ift de 
heerllllllaan dat hij van tnériing is dat 'de ulti~g v;:tn dit begrip voor de get,eie 

·sector dûldelijk moet ziJn, en hij van menlQg ls ·dat éle ultle,g van dit begrip niet na 
zeventien jaar kan ·,worden gewijzigd. 

- raagt de genodigden of ze nog een reactle wensen îe geven op 
hetgeen paitiJen In de eerste term,ljn hebben aangevoerd. 
■ geeft aan dat de omstandfghedeh en bedrijfsvoering r~eds waren 
·aangèpast voordat het sanctiebesluit door Sky Radio werd onttangen. De prikkel 
die uitgaat van de last onder dwangsom is ~r eerder besproken. Ook vindt ze dat 
de verandering van de bedrijfsvoering 'rnoet worden meegenom!;?n bij de volledige 
heroverweging. Naar hä'ar mening '1eèft Veronica reeds aange(oond .dat een tast 
niet meer zlnhig ïs. 
Over de duur van de last geeft ie aan dat die niet kan worden opgel_egd buiten de 
termijn van de oorspronkel!jke vergunning. Hierbij beroept ze zich op de 
algemene beginselen van beho.orlijk béstuur. 
Tot slot wil ze aangeven mee te gaan In de visie van- nza~e het begrip 
nieuws. 

~ il tiam-ens Talpa nog verduidelijken qat de waarde van de kavel niet 
verandert bij meer gepraat ~P-de radio, De waarde van een kavel z.it voJgens hem 
In het draaien van recènte hits. 

~ il hamens Kink FM vermelden d~t de du~r van de last.nlèt ,ziet op de 
algemene beglns~len van behoorllJk bestuur. Zolang in de last onder çl,yvangsom 
maar duidelijk wo'rdt omschreven waar qeze voor geîdt. Naar iljn ~s er 
.geen re·den .om geen i!'lst op te leggen aa.n Sky Radio. Verder heeft- geen 
aanvullingen meer. 

lll!IIIJeeft namens RadloCoq,· aan gêen ,toevoegingen te. hebben. 

- Informeert wan11eer de beslissing op bez.w~ar v~r.wacht kan worde11. 
Gezien ·de zorgvuldi.ge heroverweging verwacht de vootiitter hier vier tot zes 
weken voor nödig te hebben. 

Sluiting 
De hoorcommissie heeft verder _geen vragen en ook aanwezigen hebben. verder 
geen vragen. oe· voorzitter b.ed.ankt eenieder voor de toelichting op het 
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bezwaarsçbri(t en be~ntwoord.ing -van éle vragen. Oe voorzitter sluit vervolgens de 
hootzitt!ng. · 
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