ALGEMENE KAMER

ZAAK VAN VRM t. VZW SPEEDY

(dossier nr. 2021/469E)
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In de zaak van VRM tegen VZW Speedy,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

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

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 8 februari 2021,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE
1.

Op 6 januari 2021 legt de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor de
Media (hierna: VRM) een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt
laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Speedy (roepnaam
Radio Suikerstad), met maatschappelijke zetel Staatsbaan 180 te 3460
Bekkevoort.
Zij is erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 121 Tienen [105.7 FM], laatst bij ministerieel besluit van 5 april 2019 en diende
bijgevolg uiterlijk op 5 april 2020 uit te zenden.

2. Op 11 januari 2021 beslist de algemene kamer van de VRM om, op basis van
het onderzoeksrapport, VZW Speedy in een procedure op tegenspraak te
betrekken.
3. Deze beslissing om een procedure op tegenspraak te starten, wordt samen
met het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 14 januari 2021 aan
VZW Speedy meegedeeld.
4. Bij dezelfde aangetekende brief vraagt de VRM of VZW Speedy, omwille van
de dreiging van het coronavirus, akkoord kan gaan met een volledig
schriftelijke behandeling van de zaak, zonder hoorzitting. Zij krijgt hierbij
de mogelijkheid om nog een nota in te dienen, ter vervanging van de
mondelinge toelichting
5. VZW Speedy bezorgt per aangetekend schrijven, ontvangen door de VRM op
25 januari 2021, schriftelijke opmerkingen. Zij meldt dat zij geen aanspraak
meer wenst te maken op Frequentiepakket 121 en de erkenning bijgevolg
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kan worden ingetrokken om opnieuw beschikbaar te stellen. Haar beslissing
is ingegeven door de onmogelijke financiële situatie ten gevolge van zowel
de coronacrisis als het grote aantal beschikbare radiofrequenties in Tienen.
VZW Speedy gaat akkoord met een volledig schriftelijke procedure en dient
nadien geen bijkomende nota meer in.
6. De algemene kamer van de VRM behandelt de zaak ter zitting van 8 februari
2021 op basis van de schriftelijke stukken.

TOEPASSELIJKE REGELS
7.

Artikel 228, laatste lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en televisie (hierna: het Mediadecreet) bepaalt:

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden
of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van
een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de
vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”
8. Artikel 40 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006
betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media (hierna:
het Procedurebesluit) bepaalt:

“Als een omroeporganisatie wil afzien van zijn erkenning of vergunning,
deelt hij dat mee aan de Regulator […]”

Beoordeling
9. Met haar schrijven van 25 januari 2021 bevestigt VZW Speedy formeel
afstand te willen doen van de erkenning en het gebruik van het
frequentiepakket 121.
Aangezien VZW Speedy verklaart geen gebruik te zullen maken van de haar
toegewezen zendmogelijkheden, is het noodzakelijk om, ter vrijwaring van
de orde van het radiolandschap en met name het daadwerkelijk en correct
aanwenden van zendmogelijkheden, de erkenning in te trekken.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Overeenkomstig artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet, de erkenning,
verleend aan VZW Speedy bij ministerieel besluit van 5 april 2019, als lokale
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radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 121 – Tienen [105.7 FM], in te
trekken.
Aldus uitgesproken te Brussel op 8 februari 2021.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
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.

