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In de zaak aanvraag VZW West-Vlaamse Televisie Omroep
Regio Zuid tot verlenging van de erkenning als regionale
televisieomroep voor het omroepprogramma “WTV-Zuid”,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

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

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 20 april 2009,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

De decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
4 maart 2005, bepalen in artikel 75, § 1, dat de duur van de erkenning als
regionale omroep negen jaar bedraagt. De erkenning kan worden verlengd
met perioden van negen jaar op verzoek van de aanvrager aan de
Vlaamse Regulator voor de Media (hierna: de Regulator) uiterlijk zes
maanden voor het verstrijken van de lopende erkenningstermijn.
De Regulator moet, als hij de erkenning niet wil verlengen, uiterlijk een jaar
voor het verstrijken van de erkenningstermijn de regionale omroep daarvan
in kennis stellen. De Regulator heeft van deze mogelijkheid geen gebruik
gemaakt.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de
procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media, schrijft voor in artikel
38, dat bij de aanvraag tot verlenging van een bestaande erkenning van
een omroep het werkings- en financieel verslag van het voorafgaande
kalenderjaar gevoegd moet zijn.
Bij brief van 14 maart 2009 vraagt VZW West-Vlaamse Televisie Omroep
Regio Zuid de erkenning als regionale televisieomroep voor het
omroepprogramma “WTV-Zuid”, zoals laatst verlengd door het Vlaamse
Commissariaat voor de Media bij beslissing nr. 2001/038 met ingang van 8
januari 2001, voor een periode van negen jaar te verlengen.
De onderzoekscel van de Regulator legt op 6 april 2009 een
onderzoeksrapport voor.
De omroep vult het aanvraagdossier tot verlenging van de erkenning aan
met het werkings- en financieel verslag van het voorgaande kalenderjaar;
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Er zijn geen bezwaren om de erkenning van VZW West-Vlaamse Televisie
Omroep Regio Zuid als regionale televisieomroep, verlengd door het
Vlaamse Commissariaat voor de Media bij beslissing nr. 2001/038, te
verlengen voor een periode van negen jaar.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
de erkenning van VZW West-Vlaamse Televisie Omroep Regio Zuid, met
maatschappelijke zetel Kwadestraat 151b te 8800 Roeselare, als regionale
televisieomroep, voor het omroepprogramma “WTV-Zuid”, vanaf 8 januari
2010 voor de duur van negen jaar te verlengen.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 20 april 2009.

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.

