Besluit
Kenmerk: 888737/889486
Betreft: Intrekking toestemming voor het verzorgen van een commerciële omroepdienst
Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het verzoek van xxx (hierna: verzoeker)
tot intrekking van de toestemming van de commerciële omroepdienst als bedoeld in artikel
3.4, eerste lid aanhef en onder a., van de Mediawet 2008.
___________________________________________________________________________

A. Gevolgde procedure
1. Met besluit van 15 oktober 2019, kenmerk 730131/730506, is door het Commissariaat
voor de Media (hierna: het Commissariaat) aan verzoeker, geboren op xxx te xxx,
toestemming verleend om met ingang van 15 oktober 2019 als commerciële mediainstelling een commerciële radio-omroepdienst met de naam "Like NL” te verzorgen.
2. Bij ongedateerde brief ontvangen door het Commissariaat op 9 augustus 2021 en
aangevuld met e-mail van 25 augustus 2021, heeft verzoeker verzocht bovengenoemde
toestemming in te trekken.

B. Overwegingen Commissariaat
3. Het Commissariaat kan op grond van artikel 3.1 van de Mediawet 2008 toestemming
verlenen voor het verzorgen van een omroepdienst. Op grond van artikel 3.4, eerste lid,
onder a, van de Mediawet 2008 trekt het Commissariaat de toestemming in als een
commerciële media-instelling daarom verzoekt.
4. Gelet op het bovengenoemde verzoek besluit het Commissariaat om de toestemming van
verzoeker voor het verzorgen van een commerciële radio-omroepdienst met de naam
“Like NL” in te trekken.

C. Openbaarmaking
5. Het Commissariaat zal de volledige tekst van het besluit, met uitzondering van de daarin
vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar maken door
publicatie op zijn website. De publicatie vindt plaats veertien dagen nadat het besluit op
de in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt.1 Het Commissariaat ziet daartoe geen belemmering op grond van artikel
10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

1

dat wil zeggen door toezending aan de belanghebbende.

D. Besluit
6. Op grond van het voorgaande besluit het Commissariaat als volgt:
I.

het Commissariaat trekt de toestemming verleend aan verzoeker voor het
verzorgen van een commerciële radio-omroepdienst met de naam "Like NL”
met ingang van 27 augustus 2021 in;

II.

het Commissariaat maakt de volledige tekst van dit besluit, veertien dagen na
de voorgeschreven bekendmaking daarvan, met uitzondering van de daarin
vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar
door publicatie op zijn website.

Hilversum, 24 september 2021

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr. Jasmin van Eenenaam
Practice Lead Markttoegang

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het
Commissariaat voor de Media, postbus 1426, 1200 BK te Hilversum.

