VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
ALGEMENE KAMER

ZAAK VZW RADIO TIENEN t. VZW CALIPSO en VZW 94
(dossier nr. 2004/265)

BESLISSING
nr. 2007/026
25 mei 2007

VZW RADIO TIENEN t. VZW CALIPSO en VZW 94
1

In de zaak van VZW RADIO TIENEN tegen VZW CALIPSO en
VZW 94,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE,
Dhr K. VAN DER PERRE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 25 mei 2007,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 30 augustus 2004 aan het Vlaams
Commissariaat voor de Media legt VZW Radio Tienen, met maatschappelijke
zetel Ambachtenlaan 20b te 3300 Tienen, klacht neer tegen VZW Radio
Calipso, met maatschappelijke zetel Reizigersstraat 101 te 3300 Tienen, en
VZW 94, met maatschappelijke zetel Sint-Gillisplein 45 te 3300 Tienen,
omwille van de niet-naleving van de bepalingen van artikel 38nonies, 1°, van
de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25
januari 1995 (nu: artikel 49, 1°, van de decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005).

2. Op 10 februari 2006 treedt 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, in werking.
Artikel 17 van het decreet van 16 december 2005 bepaalt dat de Regulator
alle rechten en plichten van onder meer het Vlaams Commissariaat voor de
Media overneemt.

3. Met een aangetekende brief van 27 april 2007 deelt de Vlaamse Regulator
voor de Media aan de klager mee dat hij de intentie heeft om de klacht van 30
augustus 2004 af te wijzen.
Die brief luidt:
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“Gezien de door de Vlaamse minister bevoegd voor het mediabeleid op 21 februari 2005
toegelaten wijzigingen in de werking van radio 94 en de door de decreetgever bij decreet
van 15 juli 2005 vastgelegde algemene mogelijkheid om zonder daarvoor een goedkeuring
te vragen, af te wijken van de oorspronkelijke programmering, is de Vlaamse Regulator
voor de Media van mening dat verder onderzoek niet aan de orde is.
Om die redenen heeft de Vlaamse Regulator voor de Media de intentie om uw klacht van
30 augustus 2004 af te wijzen.
Indien u hieromtrent nog opmerkingen heeft, gelieve die dan binnen twee weken na
ontvangst van deze brief aan de Regulator mee te delen”.

4. VZW Radio Tienen bezorgt geen schriftelijke opmerkingen aan de
Regulator.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR
DE MEDIA
De klacht van VZW Radio Tienen tegen VZW Calipso en VZW 94 af te
wijzen.

Aldus uitgesproken te Brussel op 25 mei 2007.

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.

