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In de zaak van VRM tegen VZW Radio Heikant,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE,
Mevr C. PAUWELS, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 16 februari 2007,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003 waarbij VZW Radio
Heikant, met maatschappelijke zetel Heidestraat 46 te 2530 Berlaar, als
lokale radio-omroep voor negen jaar wordt erkend voor frequentie 105.3
MHz in de lokaliteit Nijlen/Berlaar;
Gelet op de beslissing 2006/008 van 21 april 2006 van de Vlaamse
Regulator voor de Media waarbij die erkenning als lokale radio-omroep
verleend aan VZW Radio Heikant met ingang van 27 mei 2006 wordt
ingetrokken tenzij de uitzendingen van VZW Heikant vóór die datum
effectief gestart zijn en daarvan bij aangetekende brief melding is gedaan
vóór die datum aan het Vlaamse Regulator voor de Media;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd: het
Mediadecreet), waarbij bepaald wordt dat, als de particuliere radio-omroep
negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, de Vlaamse
Regulator voor de Media de erkenning ambtshalve kan intrekken;
Gelet op de onderzoeksnota van 29 november 2006 van de onderzoekscel
van de Regulator;
Gelet op het gegeven dat VZW Heikant, in het kader van een ambtshalve
onderzoek, bij aangetekende brief van 30 januari 2007 werd geïnformeerd
over de intentie van de Vlaamse Regulator voor de Media om de erkenning
van de lokale radio-omroep in te trekken omdat de uitzendingen van de
lokale radio-omroep gestart zouden zijn vóór 27 mei 2006 doch kort nadien
opnieuw werden gestaakt;
Gelet op de gelegenheid die VZW Radio Heikant bij dezelfde aangetekende
brief van 30 januari 2007 heeft gekregen om dienaangaande binnen vijftien
dagen na ontvangst schriftelijke opmerkingen aan de Regulator mee te delen
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en om die schriftelijke opmerkingen, indien gewenst, op een hoorzitting
mondeling te komen toelichten;
Overwegende dat de Vlaamse Regulator voor de Media vaststelt dat de
raadsmannen van VZW Radio Heikant bij aangetekende brief van 13
februari 2007 meedelen dat de uitzendingen van de lokale radio-omroep
gestart zijn; dat dit bevestigd wordt door een controle van de onderzoekscel
op 14 februari 2007;
Overwegende dat het past geen gevolg te geven aan de intentie tot
intrekking van de erkenning en de procedure inzake ambtshalve onderzoek
stop te zetten.
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Om de procedure inzake ambtshalve onderzoek tegen VZW Radio Heikant
stop te zetten.
Aldus uitgesproken te Brussel, op 16 februari 2007.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
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 administratie van de Raad van State.

