VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Rolnummer: 534
Beslissing nr.: 2005/096
BESLISSING
18 november 2005
________
In zake: Procedure inzake VZW ORCI Loksbergen (radio Animo), na ingebrekestelling op grond
van artikel 19ter 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
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen, hierna genoemd procedurebesluit (dossiernr. 2005/0272/2).
________
1.
Bij beslissing 2005/024 van 18 maart 2005 stelt het Commissariaat VZW ORCI Loksbergen
(radio Animo), met maatschappelijke zetel Hagelandstraat 4 te 3545 Halen, overeenkomstig artikel
19ter van het procedurebesluit, in gebreke en maant radio Animo aan zich binnen drie maanden in
regel te stellen met het door haar ingediende kandidatuurdossier en met de decreten betreffende de
radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, intussen opnieuw gecoördineerd op
4 maart 2005 (hierna genoemd: het Omroepdecreet).
Deze beslissing is aan radio Animo meegedeeld bij aangetekende brief van 5 april 2005.
Aldus had de radio tot 5 juli 2005 de tijd om zich in regel te stellen.

2.
Op 25 oktober 2005 ontvangt het Commissariaat een onderzoeksrapport van de
administratie Media omtrent een controle van de uitzendingen van radio Animo op 22 september
2005.
Hieruit blijkt dat radio Animo zich in regel heeft gesteld met het door haar ingediende
kandidatuurdossier.
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3.
Deze vaststelling leidt tot het besluit dat radio Animo passend gevolg heeft gegeven aan de
aanmaning van het Commissariaat van 18 maart 2005.
Het Commissariaat kan er echter niet aan voorbijgaan dat in de beslissing van 18 maart 2005
vastgesteld is dat radio Animo de gevraagde opnames niet bezorgd heeft waardoor de betrokken
radio de bepaling van artikel 176 van het Omroepdecreet (voorheen artikel 98 bis van het
Omroepdecreet) geschonden heeft.
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 radio Animo een inbreuk vast op artikel 176 van het Omroepdecreet;

-

waarschuwt radio Animo, overeenkomstig artikel 172, §1, van het Omroepdecreet;

sluit voor het overige zonder gevolg de procedure ten aanzien van radio Animo na
ingebrekestelling op grond van artikel 19ter van het procedurebesluit.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 18 november 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht en J.
Boon, commissarissen bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman
waarnemend griffier

J. Baert
voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 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 radio-omroepen, een bezwaarschrift worden
ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op middelen waarop
het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord;
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5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend;
6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon, wordt het
ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen”.

