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BESLISSING
________
In zake : bezwaarschrift van v.z.w. Radio M.T.R. in de zaak ambtshalve
onderzoek tegen Radio M.T.R. uit Kampenhout (KL2000/0083)
________
1. Met een ter post aangetekende brief van 12 maart 2001, heeft v.z.w. Radio M.T.R.,
met maatschappelijke zetel Neerstraat 4 te 1910 Kampenhout, een bezwaarschrift
ingediend tegen de beslissing nr. 2001/002 van 14 februari 2001 van het Vlaams
Commissariaat voor de Media in de zaak ambtshalve onderzoek tegen Radio M.T.R.

2. Met brief van 9 mei 2001 is v.z.w. radio M.T.R. opgeroepen om op 18 mei 2001
voor het VCM te verschijnen en er te worden gehoord.
Betrokkene is niet verschenen ter zitting van 18 mei 2001.
3. De procedure op bezwaarschrift bedoeld in artikel 9 van het Procedurebesluit van
14 juli 1998, zoals gewijzigd, - procedure waarbij wordt opgekomen bij het
overheidsorgaan dat de beslissing heeft genomen - is als heroverwegingsprocedure een
uitzonderlijke vorm van 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.
4. Volgens artikel 9, § 1, van het bovengenoemde Procedurebesluit kan tegen de
beslissingen van het VCM door de gesanctioneerde een bezwaarschrift bij het
Commissariaat worden ingediend, dat zijn beslissing kan heroverwegen.
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Artikel 9, § 2, van datzelfde Procedurebesluit schrijft een aantal voorwaarden voor
waaraan het bezwaarschrift aan beantwoorden, zoals " 5° het bezwaarschrift moet
ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend".
5. De beslissing waartegen bezwaar is ingediend, werd bij aangetekend schrijven van
16 februari 2001 aan de v.z.w. Radio M.T.R ter kennis gebracht.
Het bezwaarschrift verzonden op 12 maart 2001, is derhalve buiten de termijn van
twee weken, zoals bepaald in artikel 9, § 2, 5°, van het bovengenoemde
Procedurebesluit, ingediend.
Het bezwaarschrift beantwoordt dan ook niet aan de voorwaarden gesteld door artikel
9, § 2, van het bovengenoemde Procedurebesluit.

OM DIE REDENEN,

het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit van 14 juli 1998 en artikel 8 van het
Reglement van Orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- verklaart het bezwaarschrift van v.z.w. Radio M.T.R. niet-ontvankelijk.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 18 mei 2001
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht,
dienstdoend voorzitter, J. Boon, commissaris, en C. Adams, plaatsvervangend
commissaris, bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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