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In de zaak van VRM tegen VZW Kiliaan, 

De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit: 

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

en Dhr D. PEEREMAN, griffier, 

Na beraadslaging op 23 oktober 2017, 
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing: 

 

PROCEDURE 

1. Op 24 augustus 2017 legt de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor 
de Media (hierna: de VRM) een onderzoeksrapport voor aangaande het 
ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door lokale radio-
omroeporganisatie VZW Kiliaan, met maatschappelijke zetel Leopoldlaan 98 C 
te 9900 Eeklo. 
 
 
2. Op 11 september 2017 beslist de algemene kamer van de VRM om, op basis 
van het onderzoeksrapport, tegen VZW Kiliaan een procedure op tegenspraak 
op te starten. 
 
 
3. Deze beslissing wordt samen met het onderzoeksrapport bij aangetekende 
brief van 12 september 2017 aan VZW Kiliaan meegedeeld. 
 
VZW Kiliaan wordt bij dezelfde aangetekende brief uitgenodigd om binnen 
vijftien dagen na de betekening van het aangetekend schrijven zijn 
schriftelijke opmerkingen in te dienen.  
 
 
4. VZW Kiliaan heeft geen schriftelijke opmerkingen bezorgd en maakt evenmin 
gebruik van de mogelijkheid om mondeling toelichting te geven op de zitting 
van 23 oktober 2017. 
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DE FEITEN 

5. Uit het rapport van de onderzoekscel blijkt het volgende : 
 
- VZW Kiliaan beschikt over een zendvergunning sedert 13 januari 2017 voor de 
zendlocatie Mallekotstraat 67 te 2500 Lier; 
 
- volgens eigen vaststellingen van de onderzoekscel worden er op 7 juli 2017 
nog steeds geen uitzendingen verzorgd en zijn er op de vergunde locatie zelfs 
geen antennes te zien; 
 
- op de vraag van de onderzoekscel bij aangetekend schrijven van 18 juli 2017 
naar de concrete redenen van het ongebruikt laten van de toegewezen 
zendmogelijkheden, verschaft VZW Kiliaan geen valabele en gedocumenteerde 
redenen en biedt weinig concreet vooruitzicht om de uitzendingen op korte 
termijn te hervatten. De lokale radio-omroeporganisatie beroept zich slechts 
op algemene of vage wijze op overmacht zonder toevoeging van enige 
concrete of gedocumenteerde verduidelijking. VZW Kiliaan stoffeert nergens 
concreet de ingeroepen continue inspanningen om een betaalbaar alternatief 
opstelpunt te vinden en zo spoedig mogelijk opnieuw uit te zenden. 
 
 
 
  

TOEPASSELIJKE REGELS 

6. Art. 228, tweede lid, van het decreet  betreffende radio-omroep en televisie 
van 27 maart 2009 (hierna: het Mediadecreet) luidt als volgt: 
 
“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 of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor 
een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.” 
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Beoordeling 

7. Uit het rapport van de onderzoekscel blijkt dat VZW Kiliaan zonder 
aanvaardbare reden geen gebruik meer maakt van de toegewezen frequentie 
en evenmin uitzicht biedt dat daar op korte termijn verandering in zal komen. 
 
Het stilzitten van VZW Kiliaan, zoals het niet bezorgen van schriftelijke 
opmerkingen en de afwezigheid op de zitting van 23 oktober 2017 in deze 
procedure, duiden op het ontbreken aan interesse in hoofde van VZW Kiliaan 
om alsnog gebruik te maken van de toegewezen frequentie. 
 
Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat 
zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal 
worden benut. 
 
Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie 
zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling 
van het frequentieplan in de weg. Het gegeven dat de huidige erkenningen 
overeenkomstig artikel 242, tweede lid, van het Mediadecreet, nog slechts tot 31 
december 2017 gelden, doet hieraan geen afbreuk. 
 
Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop 
de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van 
VZW Kiliaan in te trekken. 
 
 
 

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

Overeenkomstig artikel 228, tweede lid, van het Mediadecreet, de erkenning, 
verleend aan VZW Kiliaan bij ministerieel besluit van 19 december 2003 als 
lokale radio-omroeporganisatie voor de lokaliteit Lier met frequentie 106.4 
MHz, in te trekken. 

Aldus uitgesproken te Brussel op 23 oktober 2017. 

 

D. PEEREMAN P. SOURBRON 
griffier 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. 


