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DIGITAAL INTERACTIEF  
INGEDIEND EN ONDERTEKEND 

VLAAMS PARLEMENT 

Ingediend op: 26/02/2018 10:15 

Vraag om uitleg nr. 1280 (2017-2018) 

 

Vraag om uitleg over de schorsing door de Raad van State van de erkenning van 
een netwerkradio 
van Wilfried Vandaele aan minister Sven Gatz 

Na het toewijzen van een van de vier erkenningen van netwerkradio’s aan Hit FM 
reageerde o.m. Topradio zeer ontgoocheld. Minister Gatz, die de beslissing nam en ook 
de mensen aanduidde die de dossiers beoordeelden, kreeg vragen, ook in dit parlement. 
 

Het puntenverschil in de afweging door de “jury” was uitermate klein en volgens Topradio 
was die afweging niet correct gebeurd.  

 
Zo zegt Topradio dat het punten verloor omdat het bv niet over mobiele studio’s 
beschikt, terwijl ze die traditioneel extern inhuren, en Hit FM extra punten kreeg omdat 
er een samenwerking zou zijn met Flair. Die samenwerking blijkt nu veeleer wens dan 
waarheid.  Ook het zakelijke en financiële brokkenparcours van de initiatiefnemer van Hit 
FM werd door Topradio op de korrel genomen. 

 
Topradio wendde zich tot de Raad van State en die sprak vorige week een schorsing uit. 
Het is nu wachten op het vernietigingsbesluit, maar intussen rijzen toch al enkele vragen, 
temeer omdat ook anderen die uit de boot vielen (Radio Maria, Club FM) de beslissing 
van de minister aanvechten. 

 
Mijn vragen: 

 
1. Welke zijn op  korte termijn de concrete gevolgen op het terrein van de schorsing? 
HitFM uit de ether? 

2. Nu de schorsing er is, lijkt het nuttig dat u zich voorbereidt op een vernietiging en met 
uw diensten nagaat hoe dan zo snel mogelijk met die nieuwe situatie omgegaan moet 
worden. Er zijn immers ook schadeclaims. Gebeurt dat? Zo ja, op welke wijze? 

3. Leidt een vernietiging er toe dat de toewijzing gebeurt aan de kandidaat met de 
tweede meeste punten of moet de hele procedure voor dit pakket worden overgedaan? 


