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1.
Met een op 5 februari 2002 ter griffie afgestempelde brief van 1 februari 2002, aangetekend
verstuurd op 4 februari 2002, dient de vereffenaar van V.Z.W Centraal Limburg, Luk Favoreel,
Sint-Truidersteenweg, 10, 3500 Hasselt, bezwaar integen de beslissing nr. 2002/011 van 18
januari 2002 van het Vlaams Commissariaat voor de Media, waarbij de erkenning en
zendvergunning van V.Z.W Centraal Limburg worden ingetrokken.
2.
De bezwaarindiener, vertegenwoordigd door haar raadsman meester Depickere, loco
meester Labens, wordt door het Commissariaat gehoord op 15 februari 2002.
Uit de door de bezwaarindiener neergelegde stukken blijkt dat de bezwaar-indiener en V.Z.W.
radio Systeem uit Zonhoven op 10 augustus 2001 een "overeenkomst tot overdracht van het
handelsfonds" hebben ondertekend. Deze overdracht zou gebeuren onder de opschortende
voorwaarde van overdracht van de erkenning en de zendvergunning, goedgekeurd door het
Vlaams Commissariaat voor de Media.

Met de verwijzing naar dat stuk wordt voldaan aan de vereiste van artikel 9, §2, 4°, van het
procedurebesluit van 14 juli 1998, dat stelt dat een verzoek tot heroverweging de aangevoerde
middelen moet bevatten en dat die middelen "betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of
op middelen waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord".
3.
Om de gevraagde overdracht te kunnen goedkeuren, dienen een aantal bijkomende
essentiële gegevens aan het Commissariaat te worden bezorgd.
Het Commissariaat stelt immers tijdens het beraad na de hoorzitting van 25 februari 2002 vast dat
een eventuele goedkeuring van de overdracht een wijziging zou meebrengen van het huidige
verzorgingsgebied van de begunstigde van de overdracht. Het Commissariaat dient derhalve te
vernemen op welke wijze de begunstigde van de overdracht, na goedkeuring van die overdracht,
zal voldoen aan de voorwaarden van artikel 32 van de gecoördineerde mediadecreten, te weten
het adres van de nieuwe maatschappelijke zetel van de begunstigde van de overdracht, de
publicatie in het Belgisch Staatsblad van de nieuwe statuten wegens wijziging maatschappelijke
zetel, opgave van de plaats van de productie- en zendinstallaties en opgave van de verhouding
van de bestuursorganen en de medewerkers ten aanzien van het (nieuwe) verzorgingsgebied.
4.
Met aangetekende brieven van 5 maart 2002 worden de ontbrekende gegevens opgevraagd
bij de begunstigde van de overdracht en worden zowel de bezwaardindiener als de begunstigde
van de overdracht uitgenodigd op een hoorzitting op 22 maart 2002.
5.
De aangetekende brief naar de begunstigde van de overdracht, V.Z.W. radio Systeem uit
Zonhoven, keert op 8 maart 2002 terug naar het Commissariaat met de vermelding "verhuisd".
6.
Met aangetekende brieven van 11 en 19 maart 2002 wordt aan de bezwaarindiener per
kerende het adres gevraagd van de begunstigde van de overdracht teneinde een kopie van de brief
van 5 maart 2002 te kunnen bezorgen. Het Commissariaat wijst er bovendien op dat de
ontbrekende gegevens een grote hinderpaal in de besluitvorming vormen.
7.
Tijdens de ochtend van 22 maart 2002 deelt de griffie van het Commissariaat op vraag van
meester Labens, optredend voor bezwaarindienster, telefonisch mee welke gegevens van de
begunstigde van de overdracht nog steeds ontbreken.
8.
Op de zitting van 22 maart 2002 worden bezwaarindienster, vertegenwoordigd door
meester Labens, en begunstigde van de overdracht, vertegenwoordigd door de heer Rudy
Dierckx, gehoord.
Meester Labens verklaart dat de ontbrekende gegevens nog niet konden worden ingestuurd
omdat de post het aangetekend schrijven van het Commissariaat van 5 maart 2002 aan
begunstigde van de overdracht niet heeft aangeboden maar terug naar afzender gestuurd omdat er
verkeerdelijk werd van uitgegaan dat de maatschappelijke zetel van deze radio verhuisd was. De
heer Dierckx stelt formeel dat deze maatschappelijke zetel zich nog steeds op het adres bevindt
waarnaar het aangetekend schrijven van het Commissariaat van 5 maart 2002 werd gestuurd.

Meester Labens verklaart nog dat heel binnenkort een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de begunstigde van de overdracht zal worden samengeroepen waarop de
wijziging van maatschappelijke zetel kan worden goedgekeurd.
9.
Ondanks zijn aangetekende brieven van 5, 11 en 19 maart 2002 naar de bezwaarindiener,
zijn aangetekende brief van 5 maart 2002 naar de begunstigde van de overdracht en de
verklaringen van meester Labens op 22 maart 2002 aangaande de eerstdaagse wijziging van de
maatschappelijke zetel van de begunstigde van de overdracht, moet het Commissariaat
vaststellen tot op heden nog niets van de ontbrekende doch essentiële gegevens voor de realisatie
van de overdracht te hebben ontvangen.
Er zijn derhalve geen redenen om de beslissing d.d. 18.01.2002 te herzien.

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,
- verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.

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, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman,
waarnemend griffier.
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