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VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 502
Beslissing nr. : 2005/064

BESLISSING

7 juli 2005

________

In zake :

bezwaarschrift van VZW Club FM uit Eeklo (dossiernr. 2005/0311).

________
1.
Met een op 24 juni 2005 verzonden en op 27 juni 2005 ter griffie ontvangen
aangetekende brief heeft VZW Club FM, met maatschappelijke zetel Leopoldlaan 88c te
9900 Eeklo, een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing nr. 2005/046 d.d. 20 mei 2005
van het Vlaams Commissariaat voor de Media, waarbij de erkenning van betrokkene wordt
ingetrokken.
Met een ter post aangetekend schrijven van 28 juni 2005 nodigt het Commissariaat de
betrokken radio-omroep uit op de hoorzitting van 7 juli 2005.
Met een ter post aangetekend schrijven van 30 juni 2005 verzoekt het Commissariaat de
betrokkene het bewijs van het versturen van de aanvraag tot zendvergunning aan het
Commissariaat te bezorgen.

Ondanks regelmatige oproeping is niemand voor VZW Club FM op de hoorzitting
verschenen.

2.
Een bezwaarschrift moet overeenkomstig artikel 9, § 2, 4°, van het procedurebesluit
de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of
op middelen waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft
geantwoord.
Deze bepaling heeft tot gevolg dat het indienen van een bezwaarschrift niet toelaat om de
gehele procedure over te doen. In het bijzonder niet wanneer de gesanctioneerde in de loop
van die procedure reeds de kans heeft laten liggen om op bepaalde punten zijn standpunt
uiteen te zetten.

3.
Als enig bezwaar brengt verzoekster aan dat in februari 2005 een volledig
zendvergunningsdossier zou zijn ingestuurd maar “blijkbaar ergens verloren gegaan moet zijn
in de post want wij hebben dit zeker gepost”.
Dit is niet te beschouwen als een middel met betrekking tot een nieuw element in de zin van
artikel 9, § 2, 4°, van het procedurebesluit, omdat het reeds eerder tijdens de procedure kon
worden aangevoerd door verzoekster, namelijk in antwoord op de aangetekende brief van 27
april 2005 waarin verzoekster twee weken de tijd kreeg om opmerkingen te maken aangaande
het ambtshalve onderzoek dat tegen haar was opgestart op grond van artikel 33 van de
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005.
Ten overvloede merkt het Commissariaat op dat het voor 20 mei 2005 geen aanvraag tot
zendvergunning vanwege VZW Club FM ontvangen heeft en dat VZW Club FM niet is
ingegaan op de uitnodiging van het Commissariaat om het bewijs van het versturen van de
aanvraag tot zendvergunning te bezorgen.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het procedurebesluit en artikel 7 van het reglement van orde van het
Vlaams Commissariaat voor de Media,

-

verklaart het bezwaarschrift van VZW Club FM van 24 juni 2005 onontvankelijk.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 7 juli 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht en
J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman

J. Baert

wnd. griffier

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.

