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In de zaak van VRM tegen VZW Reformat,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr
en

P. SOURBRON, voorzitter,
C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 26 juni 2017,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:
Gelet op de erkenning, verleend aan VZW Reformat bij ministerieel besluit van
19 december 2003 als lokale radio-omroep voor de lokaliteit Knokke-Heist met
frequentie 105.1 MHz;
Gelet op artikel 145, 2°, van het decreet betreffende radio-omroep en televisie
van 27 maart 2009 (hierna: het Mediadecreet) waarbij de basisvoorwaarden
worden bepaald waaraan lokale radio-omroeporganisaties moeten voldoen
om erkend te worden en te blijven;
Gelet op artikel 193, § 3, tweede lid, van het Mediadecreet, waarbij onder meer
wordt bepaald dat het opschorten of intrekken van de erkenning van een
lokale radio-omroeporganisatie het opschorten of intrekken van de
zendvergunning tot gevolg heeft;
Gelet op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni
2017 van een uittreksel van de akte tot in vereffening stelling en sluiting van de
vereffening van de VZW Reformat;
Overwegende dat uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de VZW Reformat op 3 mei 2017
beslist heeft de vennootschap op eigen initiatief vervroegd te ontbinden en in
vereffening te stellen; dat alle activa en passiva te gelde werden gemaakt en
de vereffening op 3 mei 2017 aldus onmiddellijk definitief werd afgesloten;
Overwegende dat door de ontbinding van de rechtspersoon de voormalige
VZW Reformat niet langer voldoet aan de basisvoorwaarde van artikel 145, 2°,
a, van het Mediadecreet om erkend te blijven, met name dat lokale radioomroeporganisaties moeten worden opgericht in de vorm van een
rechtspersoon;

VRM t. VZW REFORMAT

2

Overwegende dat de erkenning van VZW Reformat niet op rechtsgeldige wijze
werd overgedragen aan een andere rechtspersoon en dat er geen verzoek tot
overdracht werd gericht tot de Vlaamse Regering;
Overwegende dat de VRM niets anders rest dan vast te stellen dat niet langer
voldaan is aan alle basisvoorwaarden
van artikel 145, 2°,
van het
Mediadecreet om als lokale radio-omroeporganisatie erkend te blijven
waardoor het noodzakelijk is om, ter vrijwaring van de transparantie van het
audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, de erkenning in te
trekken;
Overwegende dat het intrekken van een erkenning van een radioomroeporganisatie overeenkomstig artikel 193, § 3, tweede lid, van het
Mediadecreet, de intrekking van de zendvergunning tot gevolg heeft,

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Overeenkomstig artikel 228, eerste lid, 6°, van het Mediadecreet, de erkenning
van VZW Reformat als lokale radio-omroep voor de lokaliteit Knokke-Heist met
frequentie 105.1 MHz met onmiddellijke ingang in te trekken.

Aldus uitgesproken te Brussel op 26 juni 2017.

D. PEEREMAN
griffier

P. SOURBRON
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 bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

