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In de zaak van VRM tegen VZW V.R.O. Boemerang,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr
Dhr

E. BREWAEYS, voorzitter,
C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO
P. VALCKE
K. VAN DER PERRE, leden,
D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 27 september 2010,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE
1. Op 2 september 2009 legt de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator
voor de Media (hierna: de Regulator) een onderzoeksrapport voor
aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden
door diverse erkende lokale radio-omroeporganisaties.
Het betreft hier onder meer VZW V.R.O. Boemerang,
maatschappelijke zetel Melkerijstraat 4 bus 14 te 2910 Essen.

met

2. Op 28 september 2009 beslist de algemene kamer van de Regulator om,
op basis van het onderzoeksrapport, tegen VZW V.R.O. Boemerang een
procedure op tegenspraak op te starten.
3. De beslissing om een procedure op tegenspraak op te starten wordt
samen met het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 5 oktober
2009 aan VZW V.R.O. Boemerang meegedeeld. VZW V.R.O. Boemerang
wordt bij dezelfde aangetekende brief van 5 oktober 2009 uitgenodigd om
binnen vijftien dagen na de betekening van het aangetekend schrijven zijn
schriftelijke opmerkingen in te dienen.
4. Op 22 oktober 2009 dient VZW V.R.O. Boemerang een aanvraag in tot
wijziging van de zendvergunning.
5. De Regulator meldt VZW V.R.O. Boemerang bij brief van 10 november
2009 dat hij pas een beslissing zal nemen inzake het ongebruikt laten van
de toegewezen zendmogelijkheden nadat de aanvraag tot wijziging van de
zendvergunning is afgehandeld.
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6. Op 25 januari 2010 kent de Regulator een zendvergunning toe aan VZW
V.R.O. Boemerang, naderhand gewijzigd op 17 mei 2010.
7. Op 15 juni 2010 legt de onderzoekscel van de Regulator een
onderzoeksrapport voor aangaande de stand van zaken in het ongebruikt
laten van de toegewezen zendmogelijkheden door diverse erkende lokale
radio-omroeporganisaties.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de onderzoekscel, na de aflevering van
de zendvergunning, heeft vastgesteld dat VZW V.R.O. Boemerang nog
steeds geen gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.
8. De Regulator meldt VZW V.R.O. Boemerang bij brief van 6 juli 2010 dat
de omroeporganisatie tot 1 september 2010 de tijd wordt gegeven om een
aanvang te nemen met de uitzendingen. Indien blijkt dat VZW V.R.O.
Boemerang dan nog geen uitzendingen verzorgt, zal de zaak opnieuw
worden vastgesteld en stelt de omroeporganisatie zich bloot aan een
intrekking van de zendvergunning.
9. Op 10 september 2010 legt de onderzoekscel van de Regulator opnieuw
een onderzoeksrapport voor waaruit blijkt dat VZW V.R.O. Boemerang
inderdaad gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden. Deze
vaststellingen werden gedaan op 1 september 2010.

TOEPASSELIJKE REGELS
10. Artikel 228, laatste lid, van het decreet betreffende radio-omroep en
televisie van 27 maart 2009 luidt als volgt:
“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden
of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van
een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de
vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Beoordeling
11. Uit het controleverslag van de onderzoekscel van de Regulator blijkt
dat VZW V.R.O. Boemerang de uitzendingen is gestart. Er is bijgevolg
geen inbreuk op voormelde bepaling van het decreet.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
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Om de procedure op tegenspraak opgestart tegen VZW V.R.O. Boemerang
stop te zetten.
Aldus uitgesproken te Brussel op 27 september 2010.

D. PEEREMAN
griffier

E. BREWAEYS
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de
Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen
zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

