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ZAAK VAN VRM t. VZW AT-FM HASSELT HASPENGOUW
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In de zaak van VRM tegen VZW AT-FM Hasselt Haspengouw,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
en

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

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 28 oktober 2019,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:
Gelet op de erkenning, verleend aan VZW AT-FM Hasselt Haspengouw bij
ministerieel besluit van 14 juli 2017 als lokale radio-omroeporganisatie van
ATfm (AT-FM Hasselt Haspengouw), Vereniging zonder winstoogmerk voor
Frequentiepakket 123 - Tongeren [106.6 FM];
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 nota van 17 oktober 2019 van de onderzoekscel van de VRM met
betrekking tot de stopzetting van de uitzendingen en ontbinding van VZW ATFM Hasselt Haspengouw;
Gelet op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 oktober
2019 van de beslissing tot ontbinding van VZW AT-FM Hasselt Haspengouw;
Stelt de VRM vast dat de bijzondere algemene ledenvergadering van VZW ATFM Hasselt Haspengouw heeft beslist de vereniging op eigen initiatief te
ontbinden.
Door de ontbinding van de rechtspersoon voldoet de voormalige VZW AT-FM
Hasselt Haspengouw niet langer aan de basisvoorwaarde van artikel 145, 2°, a,
van het Mediadecreet om erkend te blijven, met name dat lokale radio-
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omroeporganisaties moeten worden opgericht in de vorm van een
rechtspersoon.
De erkenning van VZW AT-FM Hasselt Haspengouw werd niet op rechtsgeldige
wijze overgedragen aan een andere rechtspersoon en er werd geen verzoek
tot overdracht gericht tot de Vlaamse Regering.
De VRM rest niets anders 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.
Het intrekken van een erkenning van een radio-omroeporganisatie heeft de
intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Overeenkomstig artikel 228, eerste lid, 6°, van het Mediadecreet, de erkenning,
verleend aan VZW AT-FM Hasselt Haspengouw bij ministerieel besluit van 14 juli
2017, als lokale radio-omroeporganisatie van ATfm (AT-FM Hasselt
Haspengouw), Vereniging zonder winstoogmerk voor Frequentiepakket 123 Tongeren [106.6 FM], in te trekken.
Aldus uitgesproken te Brussel op 28 oktober 2019.

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.

