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BESLISSING
10 december 2004
_____________

In zake : bezwaarschrift van VZW Radio You (Radio You) uit Lochristi (dossiernr.
2004/0254/2)
_____________

1. Met een op 29 oktober 2004 verzonden en op 3 november 2004 ter griffie ontvangen
aangetekende brief heeft de raadsman van VZW Radio You (Radio You), met
maatschappelijke zetel Toleindestraat 7 te 9080 Lochristi, een bezwaarschrift ingediend tegen
de beslissing nr. 2004/055 d.d. 15 oktober 2004 van het Vlaams Commissariaat voor de
Media, waarbij een administratieve geldboete van 1250 euro wordt opgelegd aan VZW Radio
You.
2. Het bezwaarschrift maakt melding van de woonstkeuze van verzoekster op het
kantooradres van haar raadsman. Noch de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 (hierna genoemd : gecoördineerde Vlaamse
mediadecreten), noch 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 (hierna genoemd : Procedurebesluit), voorzien de mogelijkheid van woonstkeuze
bij de raadsman. Het Commissariaat dient toe te zien op de naleving van de gecoördineerde
Vlaamse mediadecreten en bijgevolg onder andere op de plaats van vestiging van de lokale
radio-omroep. Het Commissariaat kan dan ook niet ingaan op bovenvermelde woonstkeuze
van verzoekster.

3. De heroverwegingsprocedure (artikel 9 Procedurebesluit) is een uitzonderlijke vorm van
administratief beroep. Deze procedure wordt in een stelsel van een georganiseerde en aan
termijnen gebonden rechtsbescherming slechts aan de rechtzoekende geboden wanneer en in
de mate de bevoegde regelgever daarin uitdrukkelijk heeft voorzien.
Artikel 9, §2, 4°, van het Procedurebesluit stelt inzonderheid dat een dergelijk bezwaarschrift
de aangevoerde middelen moet vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe
elementen of op middelen waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende
heeft geantwoord.
4. In de elementen die verzoekster aanbrengt, betwist zij niet de inbreuk – overschrijding
van het zendvermogen –, maar wijst zij in essentie op het lichte karakter van de inbreuk en
het feit dat verzoekster zich in regel heeft gesteld. Deze feiten waren reeds bekend aan het
Commissariaat bij het nemen van de bestreden beslissing en vormen dan ook geen reden om
de beslissing te herzien nu het Commissariaat slechts de minimumboete heeft opgelegd.

OM DIE REDENEN,

het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 7 van het Reglement van orde van het
Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

aanvaardt geen woonstkeuze bij de raadsman;
wijst het verzoek tot heroverweging af.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 10 december 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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