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In de zaken VZW Radio 77 en VZW Stadsradio Sint-Niklaas tegen VZW
Stichting Kommunicatie Waasland,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT, ondervoorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE,
Mevr C. PAUWELS, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 9 juni 2006,
Neemt op deze datum de volgende beslissing:

Gelet op het decreet van 16 december 2005 houdende de oprichting van het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse
Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen
van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd
op 4 maart 2005, inzonderheid op artikel 17;
Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 tot
bepaling van inwerkingtreding van het decreet van 16 december 2005
houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende
wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005;
Gelet op 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 radio-omroepen, (hierna genoemd : het
procedurebesluit);
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media vastgesteld op 22 april 2005, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op arrest nr. 136.088 van de Raad van State van 14 oktober 2004
waarbij de schorsing wordt bevolen van de tenuitvoerlegging van
bovengenoemd besluit;
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Gelet op beslissing nr. 2004/0105 van het Vlaams Commissariaat voor de
Media van 30 november 2004 waarbij de schorsing van de procedure wordt
bevolen in afwachting van het arrest van de Raad van State waarin uitspraak
wordt gedaan over het annulatieberoep;
Gelet op arrest nr. 154.605 van de Raad van State van 7 februari 2006
waarbij het Vlaams ministerieel besluit van 19 december 2003 houdende
erkenning als lokale radio-omroep van VZW Stichting Kommunicatie
Waasland voor de lokaliteit Sint-Niklaas met frequentie 106.8 MHz wordt
vernietigd;
Overwegende dat de Regulator vaststelt dat de klachten van VZW Radio 77
en VZW Stadsradio Sint-Niklaas zonder voorwerp zijn geworden na het
arrest nr. 154.605 van de Raad van State van 7 februari 2006.
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De klachten van VZW Radio 77 en VZW Stadsradio Sint-Niklaas tegen
VZW Stichting Kommunicatie Waasland zonder gevolg te klasseren.
Aldus uitgesproken te Brussel, op 9 juni 2006.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de Raad van
State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen zestig dagen na de
kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State en het besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging
voor de afdeling administratie van de Raad van State.

