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In de zaak aanvraag tijdelijke vergunning Twice Promotheus, Inc. Event
Producers,
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 9 juni 2006,
Neemt op deze datum de volgende beslissing:
Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het Mediadecreet),
inzonderheid op de artikelen 2, 39°, en 118, §2;
Gelet op het decreet van 16 december 2005 houdende de oprichting van het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse
Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen
van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd
op 4 maart 2005, inzonderheid op artikel 17;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 tot
bepaling van inwerkingtreding van het decreet van 16 december 2005
houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende
wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 betreffende
de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke,
regionale en lokale radio-omroepen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de
Media en houdende aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor
de erkenning van particuliere radio-omroepen, inzonderheid op artikel 19
(hierna genoemd : het procedurebesluit);
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Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media vastgesteld op 22 april 2005, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op de aanvraag van 12 april 2006 van Twice Promotheus, Inc., Event
Producers, Westlaan 159 te 8800 Roeselare, voor een tijdelijke vergunning;
Gelet op het rapport van de onderzoekscel van 29 mei 2006;
Overwegende dat de Regulator vaststelt dat het Mediadecreet het mogelijk
maakt om, naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het
teken van het uittesten van nieuwe technologieën, een tijdelijke vergunning
uit te reiken voor de duur van het evenement; dat de aanvrager alleen de
plaats, de begin- en einddatum van het evenement vermeldt, maar niet wat
het evenement precies inhoudt; dat evenmin de naam of het belang ervan
wordt aangegeven; dat er bijgevolg niet is aangetoond dat het om een
evenement in de zin van het Mediadecreet gaat;
Overwegende dat de aanvraag bovendien geen betrekking heeft op een zeer
beperkte periode, gezien de aanvraag betrekking heeft op de periode van 1
juli 2006 tot en met 31 augustus 2006; dat de definitie van evenement in
artikel 2, 39°, van het Mediadecreet aangeeft dat een evenement in dagen
wordt gerekend aangezien bij een evenement dat zich over verschillende
dagen uitstrekt, elke dag als een afzonderlijk evenement wordt beschouwd;
dat uit de parlementaire voorbereiding van artikel 118, § 2, van het
Mediadecreet blijkt dat het nooit de bedoeling van de decreetgever is
geweest tijdelijke vergunningen mogelijk te maken voor dergelijke
langdurige periodes (zie memorie van toelichting, Parl. St., Vl. Parl., 20042005, 464/1, p. 12).

OM DEZE REDENEN, BESLIST
REGULATOR VOOR DE MEDIA

DE

VLAAMSE

De gevraagde tijdelijke vergunning niet toe te kennen aan Twice
Promotheus, Inc. Event Producers, Westlaan 159 te 8800 Roeselare.
Aldus uitgesproken te Brussel, op 9 juni 2006.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
voorzitter
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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.

