VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Rolnummer: 327
Beslissing nr.: 2003/059

BESLISSING
30 oktober 2003
________
In zake: Ambtshalve onderzoek tegen v.z.w. West-Vlaamse Televisie (dossiernr. 2003/0185).
________

1.
Sinds juni 2001 keert de briefwisseling van het Commissariaat aan v.z.w. WestVlaamse Televisie Zuid verstuurd naar de door het Commissariaat gekende maatschappelijke
zetel, zijnde Hazelaarstraat 5 te 8500 Kortrijk, terug met de vermelding "woont niet meer op
aangeduid adres". Schriftelijke en telefonische vragen van het Commissariaat naar een
mededeling van de adreswijziging van de maatschappelijke zetel van v.z.w. West-Vlaamse
Televisie Zuid blijven onbeantwoord.
2.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 27 juni 2003 om tegen v.z.w. WestVlaamse Televisie Zuid een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt aan v.z.w. West-Vlaamse Televisie Zuid meegedeeld bij aangetekende
brieven van 3 juli 2003 verstuurd naar de maatschappelijke zetel, Hazelaarstraat 5 te 8500
Kortrijk, naar de exploitatiezetel zetel, P. Verhaegestraat 8 te 8520 Kuurne, en naar het adres
van de redactie, Kwadestraat 151b te 8800 Roeselare.
Bij brief van 10 juli 2003, ontvangen op de griffie van het Commissariaat op 16 juli
2003, deelt v.z.w. West-Vlaamse Televisie Zuid, behalve zijn schriftelijke opmerkingen, de
adreswijziging van de maatschappelijke zetel mee.
De betrokken omroep wordt bij aangetekende brief van 17 oktober 2003 opgeroepen
om op 30 oktober 2003 voor het Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
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Namens en voor de v.z.w. verschijnt mevrouw Verfaellie, gedelegeerd bestuurder.

3.
Artikel 98bis, lid 1 en 2, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de
radio-omroep en de televisie bepaalt dat de leden van het Commissariaat voor de Media
bevoegd zijn inlichtingen en documenten te vragen van omroepen van of erkend door de
Vlaamse Gemeenschap, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig
is, en dat iedere omroep van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap verplicht is om
medewerking te verlenen aan het Vlaams Commissariaat voor de Media bij de uitoefening
van zijn bevoegdheden.
Artikel 26 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende
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 : het procedurebesluit) stelt dat elke wijziging aan de vestiging,
organisatie, structuur, werking en beheersorganen van de erkende omroepen en vergunde
kabelmaatschappijen onverwijld aan het Commissariaat moeten worden meegedeeld.
4.
Tijdens de hoorzitting bevestigt de betrokken omroep de schriftelijke opmerking dat
bij beslissing van 10 september 2002 van de Raad van Bestuur van de v.z.w. de
maatschappelijke zetel van de vereniging werd overgebracht naar Roeselare, Kwadestraat 151
B en legt tevens het bewijs van publicatie van de wijziging in het Belgisch Staatsblad voor.
De omroep erkent op de hoorzitting deze adreswijziging laattijdig te hebben meegedeeld aan
het Commissariaat. De omroep stelt echter dat de maatschappelijke zetel zich in 2001 nog
steeds op het oude adres bevond en begrijpt dus niet waarom de briefwisseling van het
Commissariaat werd teruggestuurd.
5.
Het Commissariaat stelt vast dat v.z.w. West-Vlaamse Televisie Zuid, ondanks
herhaalde schriftelijk en telefonische vragen van het Commissariaat sinds juni 2001, pas bij
brief van 10 juli 2003, na het opstarten van een procedure inzake ambtshalve onderzoek tegen
de regionale omroep, de adreswijziging van de maatschappelijke zetel meedeelt, wijziging die
reeds werd beslist door de Raad van Bestuur van de v.z.w. op 10 september 2002; dat de
regionale omroep deze laattijdige mededeling erkent en dat de regionale omroep niet kan
verantwoorden waarom de briefwisseling van het Commissariaat vóór de wijziging van de
maatschappelijke zetel niet in ontvangst werd genomen, noch waarom geen gevolg werd
gegeven aan de telefonische vragen van de griffie van het Commissariaat hieromtrent

OM DEZE 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,
- stelt in hoofde van v.z.w. West-Vlaamse Televisie Zuid, met maatschappelijke zetel
Kwadestraat 151 B te 8800 Roeselare, een inbreuk vast op artikel 98bis, lid 1 en 2, van de
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gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie en op artikel 26 van
het procedurebesluit.
- waarschuwt v.z.w. West-Vlaamse Televisie Zuid, overeenkomstig artikel 116septies, §1, van de
gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 30 oktober 2003 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D. Albrecht
en J. Boon, commissarissen bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman
waarnemend griffier

H. Coremans
voorzitter

