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In de zaak van VZW Stadsradio Antigoon tegen VZW Totaal Radio,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr
en

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

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 24 januari 2022,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

A. PROCEDURE
1. Per aangetekende brief van 29 juli 2021 heeft VZW Stadsradio Antigoon
(hierna : klager), met maatschappelijke zetel Meetjeslandstraat 2 te 2660
Antwerpen een klacht ingediend bij de Vlaamse Regulator voor de Media
(hierna: VRM) tegen VZW Totaal Radio (hierna: Totaal), met maatschappelijke
zetel Middelmolenlaan 175 te 2100 Antwerpen.
De klacht heeft betrekking op de erkenning van Totaal als lokale radioomroeporganisatie voor het frequentiepakket 15 Antwerpen [107.3 FM];
Brasschaat [105.2 FM]; Kapellen [105.9 FM] wegens het niet-naleven van het
erkenningsdossier en het erkenningsbesluit.
Volgens de klager zendt Totaal enkel uit te Kapellen en niet uit (of alleszins
met minderwaardige materialen) op haar frequenties te Antwerpen en
Brasschaat. Klager verwijst daarbij ook naar VRM-beslissing nr. 2020/009 van
24 februari 2020 (een ambtshalve procedure wegens niet-uitzenden die
evenwel werd stopgezet).
Daarnaast is Totaal volgens de klager volledig afgeweken van het
erkenningsdossier. Er is met name een gebrek aan actieve programmatie en er
worden enkel ‘voice-tracks’ gebruikt om de gesproken programma’s te
brengen, aldus de klager.

VZW STADSRADIO ANTIGOON t. VZW TOTAAL RADIO

2

2. Bij aangetekende brief van 19 augustus 2021 wordt de klacht naar Totaal
gestuurd en vraagt de VRM of Totaal, 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.
3. Per e-mail van 23 september 2021 bezorgt Totaal schriftelijke opmerkingen
aan de VRM.
4. Bij aangetekende brief van 27 september 2021 worden de schriftelijke
opmerkingen naar de klager gestuurd en vraagt de VRM of de klager, omwille
van de dreiging van het coronavirus, akkoord kan gaan met een volledig
schriftelijke behandeling van de zaak, zonder hoorzitting. De klager krijgt
daarbij de mogelijkheid om nog een nota in te dienen, ter vervanging van de
mondelinge toelichting.
5. Per e-mail en aangetekend schrijven van 29 september 2021 dient de
klagende partij nog een bijkomende nota in (in het kader van de schriftelijke
procedure omwille van covid 19).
6. Bij beslissing nr. 2021/044 van 22 november 2021 heeft de VRM de
erkenning van VZW Totaal Radio als lokale radio-omroeporganisatie voor
frequentiepakket 15 – Antwerpen-Zandvliet/Brasschaat/Kapellen ingetrokken.

B. Beoordeling
7. Gelet op beslissing nr. 2021/044 van 22 november 2021 is de klacht van VZW
Stadsradio Antigoon zonder voorwerp geworden.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
de procedure op klacht van VZW Stadsradio Antigoon opgestart tegen VZW
Totaal Radio stop te zetten.
Aldus beslist te Brussel op 24 januari 2022.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
voorzitter
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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.

