VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer: 459
Beslissing nr.: 2005/011

BESLISSING
21 januari 2005
________

In zake: Ambtshalve onderzoek tegen VZW Radio Tongeren (radio Tongeren) (dossiernr.
2004/0281/4).
________

1.
Op 24 november 2004 ontvangt het Commissariaat een onderzoeksrapport van de
administratie Media. Daaruit blijkt dat VZW Radio Tongeren (radio Tongeren) radiouitzendingen verzorgt, hoewel de zendvergunning van radio Tongeren, ondanks aangetekende
brief en telefonisch contact, nog steeds op de griffie van het Commissariaat ligt.
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2.
Het Commissariaat beslist om, op basis van dat onderzoeksrapport, tegen radio
Tongeren, eigendom van de VZW Radio Tongeren, met maatschappelijke zetel Rutterweg
63/2 te 3700 Tongeren, een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 14 december 2004 aan radio Tongeren
meegedeeld. De betrokken radio wordt bij aangetekende brief van 7 januari 2005 opgeroepen
om op 21 januari 2005 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Namens en voor VZW Radio Tongeren verschijnt op de hoorzitting van 21 januari
2005 J. Dooms, secretaris-generaal Contact Vlaanderen NV, het samenwerkingsverband
waarop radio Tongeren een beroep doet.
3.
Artikel 95, §1, van de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995 (hierna genoemd : het omroepdecreet), bepaalt dat niemand
zendapparatuur mag bezitten of exploiteren zonder schriftelijke zendvergunning en/of
transportvergunning uitgereikt door het Vlaams Commissariaat voor de Media.
Artikel 2, §1, van 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 (hierna genoemd : het zendvergunningenbesluit), bepaalt dat de
zendvergunning zich bestendig moet bevinden op het adres van de titularis. Voor zover dit
adres niet binnen de Vlaamse Gemeenschap gesitueerd is, moet door hem een gemachtigde
worden aangewezen binnen de Vlaamse Gemeenschap. De coördinaten waarop de titularis of
zijn gemachtigde bereikbaar zijn, moeten aan het Vlaams Commissariaat voor de Media
worden meegedeeld.
4.
Het Commissariaat stelt vast dat radio Tongeren de zendvergunning op de griffie van
het Commissariaat opgehaald heeft na kennisname van de uitnodiging voor de hoorzitting op
21 januari 2005, dat de argumenten die radio Tongeren op de hoorzitting aanvoert geen
afbreuk doen aan de vaststelling dat radio Tongeren een tijdlang heeft uitgezonden zonder
zendvergunning op het adres van de titularis van de zendvergunning.

OM DEZE REDENEN,
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,
Gelet op artikel 32 van 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 de
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
- stelt in hoofde van VZW Radio Tongeren, met maatschappelijke zetel Rutterweg 63/2 te 3700
Tongeren, een inbreuk vast op artikel 95, §1, van het omroepdecreet en artikel 2, §1, van het
zendvergunningenbesluit;
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- waarschuwt VZW Radio Tongeren, overeenkomstig artikel 116septies, §1, van het
omroepdecreet.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 21 januari 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
waarnemend griffier

J. Baert
voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1998
houdende vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen, een
bezwaarschrift worden ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° 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;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend;
6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon, wordt
het ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen”.

