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DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL 

 

 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 

 

 

Betreft: Erkenning netwerkradio-omroeporganisatie voor 

frequentiepakket 3 

 

 

Via mededeling van 15 september 2017 (VR 2017 1509 MED.0353/1) stelde 

ik de Vlaamse Regering in kennis van mijn intentie om de erkenningen 

uit te reiken aan de 4 netwerkradio-omroeporganisaties. Bij die 

mededeling werd onder meer het besluit voorgelegd tot erkenning van 

NV CFM als netwerkradio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 003, 

ander profiel 1.  

 

Met een verzoekschrift, betekend op 13 november 2017, werd de Vlaamse 

Regering en dus ook mezelf in kennis gesteld van het schorsings- en 

annulatieberoep tegen deze erkenning, ingediend door NV Topradio.  

 

De Raad van State heeft via een arrest van 22 februari 2018, betekend 

ter kantore van onze raadsman op 5 maart 2018, geoordeeld dat aan de 

hoogdringendheidsvereiste was voldaan en dat één van de middelen 

ernstig genoeg was om tot een schorsing van de erkenning over te 

gaan. 

Op basis van het arrest van de Raad van State en in relatie tot het 

dossier kunnen we niet anders dan vaststellen dat het dossier van NV 

CFM op een fundamenteel element voor erkenning onwaarheden vertoont, 

wat maakt dat het dossier in zijn geheel niet langer redelijkerwijze 

beoordeeld kan worden. Het dossier van NV CFM moet dan ook geweerd 

worden uit de verdere beoordeling tot erkenning conform het beginsel 

“fraus omnia corrumpit”, waardoor de facto de erkenning toekomt aan 

de tweede gerangschikte kandidaat, te weten NV Topradio. 

 

In bijlage van deze mededeling gaat dan ook – op basis van de 

overwegenden daarin vermeld – het ontwerpbesluit tot erkenning van de 

NV Topradio als netwerkradio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 

003, profiel 1.  

 

 

De Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR 2018 0903 MED.0094/1
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Sven Gatz 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- erkenningsbesluit houdende de intrekking van het besluit tot 

erkenning van NV CFM en houdende de erkenning van Topradio. 

- Arrest van Topradio versus Vl Gemeenschap  22.02.2018 




