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In de zaak van VRM tegen VZW Radio Hofstade,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr D. ALBRECHT,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE,
Mevr C.PAUWELS, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 17 maart 2006 en 21 april 2006,
Neemt op de laatst vermelde datum de volgende beslissing:

Gelet op het ministerieel besluit van 24 oktober 2003 waarbij VZW Radio
Hofstade, met maatschappelijke zetel Geraardsbergsestraat 21 te 9300
Aalst, als lokale radio-omroep voor negen jaar wordt erkend voor frequentie
106.7 MHz in de lokaliteit Aalst/Hofstade;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de decreten betreffende de radio-omroep
en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het
Mediadecreet), waarbij bepaald wordt dat, als de particuliere radio-omroep
negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, de Vlaamse
Regulator voor de Media de erkenning ambtshalve kan intrekken;
Gelet op het gegeven dat VZW Radio Hofstade, in het kader van een
ambtshalve onderzoek, bij aangetekende brief van 27 oktober 2005 werd
geïnformeerd van de intentie van het toenmalige Vlaams Commissariaat
voor de Media om de erkenning van de lokale radio-omroep in te trekken
indien de uitzendingen van de lokale radio-omroep niet gestart zouden zijn
voor 27 mei 2006;
Gelet op de gelegenheid die VZW Radio Hofstade bij dezelfde
aangetekende brief van 27 oktober 2005 heeft gekregen om dienaangaande
binnen twee weken schriftelijke opmerkingen aan het toenmalige
Commissariaat mee te delen;
Overwegende dat het past die intentie om te zetten in een formele
beslissing;
Gelet op de aangetekende brief van 2 maart 2006 waarbij VZW Radio
Hofstade de gelegenheid heeft gekregen om eventuele opmerkingen op een
hoorzitting mondeling te komen toelichten;
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Gelet op het gegeven dat VZW Radio Hofstade er bij dezelfde
aangetekende brief van 2 maart 2006 is op gewezen dat de Vlaamse
Regulator voor de Media alle rechten en plichten van het oude Vlaams
Commissariaat voor de Media overneemt en dat in afwachting van een
nieuw uitvoeringsbesluit en een nieuw reglement van orde in een
overgangsfase zoveel als mogelijk verder toepassing wordt gemaakt van de
bestaande regelingen;
Overwegende dat de Vlaamse Regulator voor de Media vaststelt dat uit de
reactie van VZW Radio Hofstade blijkt dat zij voldoende perspectief op
uitzenden bieden, zodat een onmiddellijke intrekking niet aan de orde was
en is;
Overwegende echter dat frequenties een schaars goed zijn en dat er dus voor
gewaakt moet worden dat het door de Vlaamse Regering opgestelde
frequentieplan maximaal wordt verwezenlijkt;
Overwegende dat het bezit van een erkenning als particuliere lokale radioomroep, zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, een optimale
invulling van het frequentieplan in de weg staat; dat niet betwist wordt dat
VZW Radio Hofstade de mogelijkheid tot het verzorgen van uitzendingen
sinds 27 mei 2004 volkomen ongebruikt heeft gelaten;
Overwegende dat de Vlaamse Regulator voor de Media het noodzakelijk
acht, ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap
waarop de Vlaamse Regulator voor de Media toezicht uitoefent, dat in dit
geval wordt opgelegd dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het
nieuwe frequentieplan, VZW Radio Hofstade effectief moet gestart zijn met
uitzenden.
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Om met ingang van 27 mei 2006, overeenkomstig artikel 176, §2, van het
Mediadecreet, de erkenning verleend aan VZW Radio Hofstade bij
ministerieel besluit van 24 oktober 2003 houdende erkenning als lokale
radio-omroep van VZW Radio Hofstade voor de lokaliteit Aalst/Hofstade
met frequentie 106.7 MHz in te trekken, tenzij de uitzendingen van VZW
Radio Hofstade vóór die datum effectief gestart zijn en daarvan bij
aangetekende brief mededeling is gedaan vóór die datum aan de Vlaamse
Regulator voor de Media.
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Aldus uitgesproken te Brussel, op 21 april 2006.

D. PEEREMAN
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;
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”.

