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In de zaak klacht van Airtime BVBA, Radioworks Comm. V., C FM NV, 
FamilyRadio Vlaanderen VZW en Radio Club FM VZW, 

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

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

en Dhr D. PEEREMAN, griffier, 

Na beraadslaging op 10 december 2018 en 14 januari 2019, 
Neemt op laatstgenoemde datum de volgende beslissing: 

 

FEITEN EN PROCEDURE  

1. Met een aangetekende brief van 27 november 2018 aan de Vlaamse Regulator 
voor de Media (hierna: VRM) leggen Airtime BVBA, met maatschappelijke zetel 
Gerard Legrellelaan 10 te 2020 Antwerpen, Radioworks Comm. V., met 
maatschappelijke zetel Touwstraat 16 bus 4 te 2060 Antwerpen, C FM NV, met 
maatschappelijke zetel Puursesteenweg 9 te 2880 Bornem, FamilyRadio 
Vlaanderen VZW, met maatschappelijke zetel Leopoldlaan 98c te 9900 Eeklo, en 
Radio Club FM VZW, met maatschappelijke zetel Cesar Meeusstraat 5 te 9240 
Zele, (hierna : klagers), klacht neer tegen alle particuliere radio-omroepen (zowel 
nationale, regionale, netwerk- als lokale radio’s) die momenteel uitzenden in FM 
in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De klagers geven aan dat zij radio-omroeporganisaties zijn die uitzenden via 
een of meerdere vormen van digitale omroepnetwerken (DAB+, digitale televisie, 
IP, …). Ze vragen aan de VRM om onmiddellijk op te treden tegen de uitzendingen 
van deze particuliere radio’s gezien het arrest van de Raad van State van 25 
oktober 2018 waarbij het Vlaams frequentieplan werd vernietigd. Dit 
frequentieplan vormt de rechtsgrond voor de zendvergunningen die zijn 
uitgereikt door de VRM. Volgens de vijf klachtindieners betekent het feit dat de 
Raad van State met dit arrest oordeelt dat de rechtsgrond nooit heeft bestaan, 
dat de vergunningen voor de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en 
lokale radio’s in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest nooit geldig 
waren.  
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2. Met een mailbericht van 29 november 2018 doen FamilyRadio Vlaanderen VZW 
en Radio Club FM VZW bij monde van hun raadsman afstand van de klacht. 

3. Op de vergadering van 10 december 2018 beslist de VRM om de drie resterende 
klagers - Airtime BVBA, Radioworks Comm. V. en C FM NV - te horen. 

 

 
4. Bij aangetekende brief van 13 december 2018 worden de klagers uitgenodigd 
voor de hoorzitting op 14 januari 2019. 
 
 
5. Op de hoorzitting van 14 januari 2019 verschijnen Dave Verdonck, Peter 
Dingenen en Marc Peersmans voor de klagers. 
 
 
 

BEOORDELING 

6. Gezien het mailbericht van 29 november 2018 van de raadsman van 
FamilyRadio Vlaanderen VZW en Radio Club FM VZW wordt de procedure in 
hoofde van deze beide klagers stopgezet. 
 
 
7. Wat betreft de klacht in hoofde van de drie resterende klagers stelt de VRM 
vast dat de individueel verleende erkenningen (en zendvergunningen) na 
bovengenoemd vernietigingsarrest nog altijd bestaan. 
 
Volgens rechtspraak van de Raad van State zijn individuele erkenningen, 
waartegen binnen de voorziene termijn geen beroep werd ingesteld, definitief : 
“Een individuele beslissing die niet binnen de voorgeschreven termijn wordt 
aangevochten, is immers definitief rechtsgeldig, haar wettigheid kan niet meer 
ter discussie worden gesteld, behoudens wanneer de betrokken handeling door 
bedrog is uitgelokt of wanneer ze dermate grof onrechtmatig is dat ze voor 
onbestaande moet worden gehouden.” (RvS 1 oktober 2009, nr. 196.547). 
 
Als orgaan van actief bestuur komt het de Algemene Kamer van de VRM niet toe 
te oordelen over de wettigheid van een door de minister gegeven erkenning als 
radio-omroeporganisatie. 
 
In de gevallen waarin wel een beroep tot nietigverklaring tegen een individuele 
erkenning werd ingesteld, heeft de Raad van State nog geen uitspraak gedaan.  
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Het komt de VRM als orgaan van actief bestuur evenmin toe om zelf reeds te 
oordelen over de wettigheid van een voor de Raad van State aangevochten 
erkenningsbeslissing en zich aldus vooraf in de plaats van de Raad van State te 
stellen. 
 
 

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

1. de klachtprocedure in hoofde van FamilyRadio Vlaanderen VZW, met 
maatschappelijke zetel Leopoldlaan 98c te 9900 Eeklo, en Radio Club FM VZW, 
met maatschappelijke zetel Cesar Meeusstraat 5 te 9240 Zele, stop te zetten. 

2. de klacht in hoofde van Airtime BVBA, met maatschappelijke zetel Gerard 
Legrellelaan 10 te 2020 Antwerpen, Radioworks Comm. V., met maatschappelijke 
zetel Touwstraat 16 bus 4 te 2060 Antwerpen, en C FM NV, met maatschappelijke 
zetel Puursesteenweg 9 te 2880 Bornem, te verwerpen.  

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 14 januari 2019.  
 

 

D. PEEREMAN C. ADAMS 
griffier 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. 


