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BESLISSING

_____________

In zake : bezwaarschrift van v.z.w. Radio Merlijn (Radio Arta) uit Zandvliet (KL 2000/0042)

_____________

1. Met een op 23 mei 2002 verzonden en op 27 mei 2002 ter griffie ontvangen aangetekende
brief heeft v.z.w. Radio Merlijn, met maatschappelijke zetel Weeltjens, 18 C te 2040
Zandvliet, een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing nr. 2002/029 d.d. 12.04.2002 van
het Vlaams Commissariaat voor de Media, waarbij de erkenning en de zendvergunning van
v.z.w. Radio Merlijn wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop die beslissing aan de
betrokken v.z.w. wordt meegedeeld.
2. De procedure op bezwaarschrift bedoeld in artikel 9 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 om te worden
erkend als landelijke radio-omroep, is als heroverwegingsprocedure een uitzonderlijke vorm
van administratief beroep die, in een stelsel zoals te dezen van een georganiseerde en aan
termijnen gebonden rechtsbescherming, aan de rechtzoekende, die meent door een beslissing
gegriefd te zijn, niet geboden wordt dan wanneer en in de mate waarin de bevoegde
regelgever daarin uitdrukkelijk heeft voorzien.
Artikel 9, §2, 5°, van het voornoemde besluit van de Vlaamse regering stelt inzonderheid dat
een dergelijk bezwaarschrift ingediend moet zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van
de beslissing waartegen bezwaar wordt ingediend.

3. De beslissing nr. 2002/029 werd aan de v.z.w. radio Merlijn verstuurd met een ter post
aangetekend schrijven, gedateerd op 12.04.2002 en blijkens het poststempel verzonden op
17.04.2002.
Het verzoek tot heroverweging werd slechts ingediend met een ter post aangetekend
schrijven, verzonden op 23.05.2002.
De verzoekster voert aan dat het omwille van bepaalde familiale omstandigheden in hoofde
van haar voorzitter, de heer Gert Jan Smit, niet mogelijk was om de kennisgeving eerder ter
post af te halen dan op 13 mei 2002. In het bijzonder worden een ongeval van de zoon van de
heer Smit en het overlijden van de schoonvader van de dochter van de heer Smit ingeroepen.
4. De aldus ingeroepen redenen kunnen niet als overmacht worden gekwalificeerd. Er wordt
niet aangetoond dat het onmogelijk was om gedurende meerdere weken geen post af te halen
en er wordt evenmin aangetoond dat het onmogelijk was voor de v.z.w. als rechtspersoon om
iemand anders de voor de v.z.w. bestemde post te laten afhalen. De laattijdigheid van het
verzoek tot heroverweging is aldus uitsluitend te wijten aan een gebrekkige organisatie in
hoofde van de v.z.w. radio Merlijn.
Het Commissariaat stelt vast dat de termijn waarvan sprake in artikel 9, §2, 5°, van het
voornoemde besluit van de Vlaamse regering, een vervaltermijn betreft; dat het
bezwaarschrift laattijdig werd ingediend en derhalve niet beantwoordt aan de voorwaarden
van artikel 9, §2, van het voornoemde besluit van de Vlaamse regering.

OM DIE 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 om te worden erkend als landelijke radio-omroep en artikel 7
van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
stelt vast dat het verzoek tot heroverweging niet tijdig is ingediend en wijst het dienvolgens
af.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 14 juni 2002 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend voorzitter, P.
Herroelen en J. Blomme, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D. Peereman,
waarnemend griffier.
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