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22 november 2002

BESLISSING
________
In zake: geen gebruik maken van de zendmogelijkheid door Radio Hofstade (dossiernr.
2002/0140).
________
1.
Op 22 maart 2002 meldt Radio Hofstade, eigendom van de v.z.w. Radio Hofstade, met
maatschappelijke zetel Geraardsbergsestraat 21 te 9300 Aalst, aan het Commissariaat dat zijn
uitzendingen moesten worden gestaakt omdat het huis waar de antenne stond opgesteld door
de eigenaar verkocht werd. Op 7 mei 2002 legt de afdeling Media-Innovatie en
Mediavergunningen bij het Vlaams Commissariaat voor de Media hieromtrent een
onderzoeksnota neer.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 14 juni 2002 om, op basis van die
onderzoeksnota, tegen Radio Hofstade een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 21 juni 2002 aan Radio Hofstade meegedeeld. De
betrokken radio wordt bij brief van 27 juni 2002 opgeroepen om op 9 juli 2002 voor het
Commissariaat te verschijnen om er te worden gehoord.
Radio Hofstade wordt op 9 juli 2002 door het Commissariaat gehoord.
Op 15 juli 2002 legt Radio Hofstade een ondertekende verklaring voor van de eigenaar
van het pand waar de zendinstallatie was ondergebracht. Deze stelt dat zij “na een jarenlange
mondelinge overeenkomst, op 10 maart 2002 (heeft) verzocht om binnen de 14 dagen (de)
zendmast en bijhorende antennes en zender weg te halen van het dak van mijn woning,

2

Huisebaan 5, in Hofstade. dit omdat wij intussen… verhuisd zijn, het huis te koop hebben
aangeboden, en het dus moet kunnen ingenomen worden door de nieuwe eigenaars”.
2.
Artikel 116septies, §2, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radioomroep en de televisie bepaalt dat het Commissariaat de erkenning van een particuliere
omroep kan schorsen of intrekken in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen
zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan.

3.
Uit de neergelegde stukken en de toelichting ter zitting verstrekt blijkt dat de omroep
zich in een toestand van overmacht bevond die zij redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien
en die niet afhankelijk was van haar eigen wil. De omroep heeft blijkbaar onmiddellijk het
Commissariaat op de hoogte gebracht en de nodige maatregelen genomen om zo snel
mogelijk de uitzendingen eventueel te hernemen.

OM DEZE REDENEN,
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de
aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep en artikel 7
van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- beslist dat het niet gebruiken van de toegewezen zendmogelijkheden door Radio Hofstade
te wijten is aan overmacht in hoofde van deze radio en dat er derhalve geen aanleiding
bestaat om daarvoor een sanctie op te leggen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 22 november 2002
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit C. Adams, dienstdoend
voorzitter, P. Herroelen en J. Blomme, plv. commissarissen, bijgestaan door D. Peereman,
waarnemend griffier.
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