VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer: 340
Beslissing nr.: 2004/008
van
12 maart 2004
BESLISSING
________
In zake:

v.z.w. Radio Royaal Regionaal ( radio royaal) uit Hamont-Achel - verzoek tot
heroverweging van beslissing nr. 2003/057 van 4 november 2003 (dossiernr.
2003/0179)
________

1.
Met een ter post aangetekend schrijven van 27 januari 2004, verstuurd op dezelfde
datum, vraagt de v.z.w. Radio Royaal Regionaal (radio royaal) uit Hamont-Achel met
toepassing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 (hierna
“Procedurebesluit”) de heroverweging van de beslissing nr. 2003/057 van het Commissariaat
van 4 november 2003.
Met een ter post aangetekend schrijven van 2 februari 2004 nodigt het Commissariaat
de betrokken radio uit op de hoorzitting van 10 februari 2004.
Op de hoorzitting van 10 februari 2004 verschijnt de betrokken radio, vertegenwoordigd
door zijn voorzitter, de heer Gilbert Jonkers.
2.
Naar luid van art. 9, § 2, 5° van het Procedurebesluit moet het verzoek tot
heroverweging worden ingediend uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de bestreden
beslissing.
De bestreden beslissing werd aan de v.z.w. Radio Royaal Regionaal gestuurd met een
ter post aangetekend schrijven van 10 december 2003, dat op de maatschappelijke zetel werd
aangeboden op 11 december 2003. Omdat niemand aanwezig was, werd een bericht in de
brievenbus achtergelaten.
De betrokken radio voert op de hoorzitting aan dat hij rond 16 januari 2004 het
slachtoffer is geworden van een diefstal, dat hij pas later bij het opruimen het bericht van de
aangetekende zending heeft teruggevonden en dat men hem op het postkantoor meedeelde dat
de zending al terug naar de afzender was gestuurd. Na een telefonisch contact met het

Commissariaat werd hem op 15 januari 2004 per telefax een afschrift van de bestreden
beslissing meegedeeld.
De kennisgeving van de bestreden beslissing moet worden geacht te zijn gedaan op 11
december 2003, zodat de termijn om heroverweging te vragen is beginnen lopen op 12
december 2003 en het verzoek tot heroverweging op 27 januari 2004 laattijdig is ingediend.
Op het ogenblik van de door de betrokken radio voorgehouden diefstal, die zich op of
rond 16 januari 2004 zou situeren, was de termijn al lang verstreken. De betrokken radio
bevestigt trouwens ter zitting dat het door de postbode op 11 december 2003 in de brievenbus
achtergelaten bericht achteraf “bij het opruimen” werd teruggevonden, zodat het niet eens
werd ontvreemd bij de voorgehouden diefstal. De betrokken radio maakt aldus niet
aannemelijk dat de termijn om heroverweging in te dienen pas op een latere datum zou zijn
aangevangen of om een of andere reden zou zijn geschorst.
Het komt de betrokken radio bovendien niet toe vrijelijk de in het procedurebesluit
bepaalde vervaltermijnen op te schuiven door aangetekende zendingen niet of slechts
laattijdig af te halen. Aan de datum van de kennisgeving en de aanvang van de termijn om
heroverweging te vragen wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat het Commissariaat op
een latere datum op verzoek van de betrokken radio een afschrift van de bestreden beslissing
per telefax aan die radio heeft gestuurd.
Het verzoek tot heroverweging is derhalve niet ontvankelijk.

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
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,
- verklaart het verzoekschrift tot heroverweging van 27 januari 2004 niet ontvankelijk.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 12 maart 2004 door het Vlaams
Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Boon, dienstdoend voorzitter, C. Adams en P.
Herroelen, plaatsvervangende commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.
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