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In de zaak van VRM tegen VZW Kabelradio Vijf,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Mevr. C. PAUWELS,
Dhr P. VANDEBORNE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 17 november 2006,
Neemt op deze datum de volgende beslissing:

Gelet op de beslissing nr. 2002/042 van 14 juni 2002 van het Vlaams
Commissariaat voor de Media waarbij VZW Kabelradio Vijf, met
maatschappelijke zetel Hendriklei 63 te 2660 Antwerpen, voor negen jaar
werd erkend als kabelradio-omroep;
Gelet op artikel 176, § 2, van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het
Mediadecreet), waarbij bepaald wordt dat, in geval van het ongebruikt laten
van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, de
algemene kamer de erkenning van een particuliere omroep kan schorsen of
intrekken;
Gelet op het gegeven dat VZW Kabelradio Vijf, in het kader van een
procedure inzake ambtshalve onderzoek, de gelegenheid heeft gekregen om
aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden
binnen vijftien dagen schriftelijke opmerkingen aan de Regulator mee te
delen en om gehoord te worden, maar niet op die uitnodiging is ingegaan;
Overwegende dat wanneer een kabelradio-omroep de zendmogelijkheid
waarvoor een erkenning werd verleend volkomen ongebruikt laat en de
betrokken erkenninghouder van geen belangstelling voor het aanwenden of
het opnieuw aanwenden van de zendmogelijkheid doet blijken, het ter
vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap passend is
om die erkenning in te trekken;
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Om met onmiddellijke ingang, overeenkomstig artikel 176, §2, van het
Mediadecreet, de erkenning als kabelradio-omroep verleend aan VZW
Kabelradio Vijf bij beslissing nr. 2002/042 van 14 juni 2002 van het Vlaams
Commissariaat voor de Media, in te trekken.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 17 november 2006.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
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.

