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BESLISSING

________

In zake : ambtshalve onderzoek tegen VZW Centraal Limburg uit Hasselt
(dossiernummer 2001/0104).
________

1.
Uit een bericht in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2001 blijkt dat
de VZW Centraal Limburg, met zetel volgens de statuten te 3500 Hasselt,
Diesterstraat 23, eigenaar van de lokale radio Centraal Limburg (102.6 MHz), op
vordering van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, bij vonnis van 11 september 2000
van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt met ingang van die dag ontbonden is.
Als vereffenaars werden aangesteld R. Maes en L. Favoreel, advocaten
te Hasselt, met kantoor te 3500 Hasselt, St-Truidersteenweg 10.
2.
De vereffenaars werden gehoord ter hoorzitting van het VCM van 22 juni
2001, in de persoon van R. Dierickx, aangewezen door Mter L. Favoreel.
3.
Op de volgende hoorzitting die voor 14 december 2001 was vastgesteld,
zijn de vereffenaars ondanks regelmatige oproep, niet verschenen. Op die dag ontving
het VCM wel een faxbrief van Mter L. Favoreel. Uit de motieven welke in die brief
worden aangebracht om een overdracht van de destijds aan de VZW Centraal Limburg
verleende radiovergunning in overweging te geven, blijkt duidelijk dat die overdracht
door de vereffenaars niet wordt beschouwd als verbonden met de realisatie van het
actief in het raam van de vereffening van de ontbonden VZW Centraal Limburg.

4.
Uit het voorgaande volgt, enerzijds, dat sinds de dag van ontbinding
bepaald bij vonnis van 11 september 2000 de VZW Centraal Limburg niet langer met
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de rechtspersoonlijkheid is bekleed, derhalve sinds die dag niet meer voldoet aan het
bepaalde in artikel 32, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde decreten betreffende de
radio-omroep en de televisie om als particuliere radio erkend te blijven, en, anderzijds,
dat de beschikking over de destijds aan de VZW Centraal Limburg gegunde
radiofrequentie 102.6 MHz door de vereffenaars wordt gezien als niet behorende tot
de noden van de vereffening van de ontbonden vereniging.
5.
Het VCM kan niet voorbijgaan aan het feit dat de VZW Centraal Limburg
eigener beweging het VCM nimmer kennis heeft gegeven van haar ontbinding die,
zoals blijkt uit een publicatie in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2001, al op de
jaarvergadering van 15 maart 1999 gepland was.
6.
Krachtens artikel 32, eerste lid, 1°, van meergenoemde gecoördineerde
decreten is de erkenning als particuliere radio onlosmakelijk verbonden met het bezit
van de rechtspersoonlijkheid. Luidens artikel 38 van die decreten volgt de
zendvergunning het lot van de erkenning. Uit het ene en het andere volgt dat, in de
stand van zaken die in de voorgaande overwegingen is aangegeven, de VZW Centraal
Limburg met het verlies van haar rechtspersoonlijkheid het voordeel van de
zendvergunning heeft verbeurd, derhalve sinds haar ontbinding daarover niet meer
rechtmatig kon of kan beslissen.
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,
stelt vast dat sinds de dag van haar ontbinding, bij vonnis van 11 september
2000 van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de VZW Centraal Limburg niet
meer voldoet aan het bepaalde in artikel 32, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, en beslist met uitwerking op die
dag haar erkenning en zendvergunning in te trekken;
beslist dat door de ontbinding van de VZW Centraal Limburg en ten gevolge
van de intrekking van de erkenning en van de zendvergunning een voortzetting van het
onderzoek omtrent een mogelijke overtreding van de artikelen 32, eerste lid, 3°, en 95,
§1, van meergenoemde gecoördineerde decreten en van artikel 16, §2, van
meergenoemd besluit van 14 juli 1998 zonder voorwerp is geworden.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 18 januari 2002
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, J. Boon, commissaris, en J. Blomme, plaatsvervangend commissaris,
bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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