VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 029
Beslissing nr. : 1999/017
van 24 september 1999
BESLISSING
________
In zake : INTREKKING ERKENNING CVBA KINDER-ATELIER ALS
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1.
Op 30 juni 1999 legt de afdeling Media-Innovatie en Mediavergunningen
bij het Vlaams Commissariaat voor de Media een onderzoeksrapport neer
betreffende de erkende televisieomroepen die de hen toegewezen
zendmogelijkheden ongebruikt laten.
Artikel 116septies, §2, van de decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, ingevoegd bij het decreet van 17
december 1997, bepaalt dat in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen
zendmogelijkheden, of het verkeerd gebruik ervan, het Commissariaat de
erkenning van een particuliere omroep kan schorsen of intrekken.

2.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de cvba Kinder-Atelier, met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verlatstraat 25, op 9 april 1992 erkend
als doelgroepomroep, sedert begin juni 1997 is gestopt met elke uitzendactiviteit,
derhalve de toegekende zendmogelijkheid niet meer gebruikt.

3.
Het Commisariaat stelt vast dat de cvba Kinder-Atelier geen jaarlijks
werkingsverslag met balans en jaarrekening heeft bezorgd, zoals voorgeschreven
bij artikel 62 van de bovengenoemde gecoördineerde decreten.

Bij aangetekende brief van 15 juli 1999 is de cvba Kinder-Atelier er
4.
van op de hoogte gebracht dat het Commissariaat een procedure tot intrekking van
de erkenning van de bedoelde omroep heeft opgestart. In dezelfde brief wordt de
betrokken omroep verzocht om schriftelijk antwoord en opgeroepen voor de
hoorzitting van 24 september 1999.

De cvba Kinder-Atelier heeft geen gevolg gegeven aan de oproep : er
werden geen schriftelijke opmerkingen bij het Commissariaat ingediend en de
omroep is niet verschenen op de hoorzitting van 24 september 1999.

5.
De televisieactiviteit van een doelgroepomroep zoals die van de cvba
Kinder-Atelier is aan een overheidserkenning onderworpen. Die erkenning is
afhankelijk van het verzorgen binnen de gehele Vlaamse Gemeenschap van
programma’s bedoeld voor een specifieke doelgroep. Wanneer zoals te dezen niet
wordt betwist, noch betwistbaar is dat de zendmogelijkheid waarvoor de
erkenning is verleend sinds lange tijd, in casu minstens sinds juni 1997, volkomen
ongebruikt is gelaten en de betrokken erkenninghouder, ondanks aanmaning, van
geen belangstelling voor het aanwenden of opnieuw aanwenden van de
zendmogelijkheid doet blijken, hoort het, ter vrijwaring van de transparantie van
het audiovisuele landschap waarop het Commissariaat toezicht heeft, de erkenning
in te trekken.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 116septies, § 2, van de decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, ingevoegd bij het decreet van 17
december 1997;
Gelet op artikel 8, § 1, van het reglement van orde van het Vlaams
Commissariaat voor de Media,
beslist de erkenning als doelgroepomroep van de cvba Kinder-Atelier in te
trekken met ingang van de dag waarop deze beslissing aan de betrokkene is
meegedeeld.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 24 september
1999 door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H.
Coremans, voorzitter, M. Flamée en J. Boon, commissarissen.
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