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Voorzitter: de heer Dany Vandenbossche 

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem tot 
de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme, over de onenigheid binnen de Vlaamse 
Regering over het al dan niet aanbieden van Télé 
Bruxelles in het digitaal aanbod van Belgacom in 
Vlaanderen 

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord. 

De heer Joris Van Hauthem: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, op 10 mei hebben een aantal col-
lega’s u tijdens de plenaire zitting ondervraagd over het 
feit dat de Vlaamse Regulator voor de Media, kortweg 
de VRM, toelating had gegeven aan Belgacom om Télé 
Bruxelles, de Brusselse Franstalige regionale zender, op 
te nemen in het digitale aanbod in heel Vlaanderen. Daar 
is heel wat om te doen geweest. U hebt toen geantwoord 
dat u die beslissing van de VRM betreurde, maar dat u 
de voogdijminister niet bent waardoor u de VRM niet 
kunt terugfluiten. De VRM ageert autonoom. U zegde 
ook dat de beslissing haaks staat op het beleid dat de 
Vlaamse Regering voert ten aanzien van de Rand. U had 
zowel Belgacom als Telenet gecontacteerd en beide 
zouden afzien van het opnemen van Télé Bruxelles in 
hun digitale pakket. U hebt gezegd dat er eigenlijk geen 
link was tussen enerzijds het opnemen van Télé Bruxel-
les en anderzijds het opnemen van tvbrussel omdat dit 
een andere kwestie is. 

U hebt gezegd dat u nog steeds achter het uitgangspunt 
staat van regionale televisie. Volgens het decreet kunnen 
alle regionale zenders in een digitaal pakket worden 
opgenomen op voorwaarde dat ze allemaal akkoord 
gaan. Wat dat laatste betreft, heb ik vastgesteld dat Te-
lenet in zijn digitaal aanbod inderdaad alle regionale 
zenders opneemt. Op 10 mei had u nochtans gezegd dat 
dit u zou verwonderen omdat iedereen akkoord moet 
gaan. 

Kort na uw antwoord in de plenaire zitting legde minis-
ter Anciaux in het programma ‘Brussel Centraal’ van 
tvbrussel in het weekend van 27 mei opnieuw de link 
tussen Télé Bruxelles en tvbrussel. Hij zegde dat indien 
de Nederlandstalige lokale televisiezender tvbrussel via 
digitale televisie in heel Vlaanderen te zien kan zijn, hij 
er niets op tegen heeft dat ook de Franstalige omroep 
Télé Bruxelles in het digitale basispakket van bijvoor-
beeld Belgacom zou worden opgenomen. Mijnheer de 
minister, dat gaat lijnrecht in tegen wat u aan ons hebt 
verklaard. Volgens u staat dit haaks op het beleid van de 

Vlaamse Regering ten aanzien van de Rand, maar mi-
nister Anciaux zegt precies het omgekeerde. Als tv-
brussel in het digitale pakket kan worden opgenomen, 
heeft hij er geen bezwaar tegen dat ook Télé Bruxelles 
wordt opgenomen. Wat is het nu? U zegt dat het geen 
goede zaak zou zijn en rekent op de goodwill van zo-
wel Belgacom als Telenet, maar veertien dagen later 
zegt een collega-minister dat hij er geen probleem mee 
heeft. 

Mijnheer de minister, wat is uw houding ten aanzien 
van het standpunt van minister Anciaux? U bent dan 
wel geen voogdijminister, maar is het toch niet nuttig 
om uw diensten te laten onderzoeken wat de juridische 
gronden precies zijn waarop de VRM zich heeft geba-
seerd om aan Belgacom toe te laten Télé Bruxelles in 
zijn digitale pakket op te nemen? Dat zou niet slecht 
zijn omdat daar een aantal juridische vragen bij te stel-
len zijn die de heer Van Rompuy trouwens ook heeft 
gesteld. Overweegt u alsnog naar de Raad van State te 
stappen en beroep aan te tekenen tegen de beslissing 
van de VRM? Of is het daarvoor al te laat? 

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord. 

De heer Sven Gatz: Mijnheer de minister, ik wil me 
aansluiten bij deze vraag om uitleg. Ik beklemtoon wel 
dat ik dit in persoonlijke naam doe. In de verschillende 
partijen zullen er in dit dossier volgens mij verschil-
lende geluiden te horen zijn. Ik denk persoonlijk dat 
we met Télé Bruxelles misschien geen achterhaalde 
strijd voeren, maar wel op termijn zullen moeten toe-
geven. Ik ben niet gelukkig met het feit dat Télé 
Bruxelles in de Rand of verder zou kunnen uitzenden, 
net zoals ik niet gelukkig ben met het feit dat Le Soir 
en La Libre Belgique in Dilbeek en Hoeilaart in de 
krantenwinkels worden verkocht, maar het gebeurt 
wel. 

Ik ben minder juridisch-technisch onderlegd in media-
decreten, maar ik geloof wel dat we op termijn bakzeil 
zullen moeten halen als gevolg van de digitalisering 
van het televisielandschap. We kunnen misschien een 
aantal zaken vertragen, maar op termijn zullen we Télé 
Bruxelles niet uit het aanbod kunnen houden. Hoeft dat 
een ramp te betekenen? Niet noodzakelijk. Ik heb 
evenveel problemen met Turken of Marokkanen die 
uitsluitend hun satelliettelevisie gebruiken om naar 
zenders te kijken uit hun land van oorsprong, als met 
Franstaligen die in de Rand enkel naar Télé Bruxelles 
kijken. Ik heb daar als burger van deze gemeenschap 
problemen mee. Ik besef echter ook dat in een maat-
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schappij waarin de grenzen steeds meer vervagen, we 
daar niet zomaar tegen kunnen zijn. 

Het hoeft ook geen ramp te betekenen, we kunnen nog 
altijd ons flankerend beleid voeren om het Vlaamse 
karakter van de Vlaamse Rand te behouden. Het is niet 
zozeer en-en, maar eerder of-of. Dat is mijn persoonlijke 
visie op het probleem. Als u nog kunt uitstellen dat Télé 
Bruxelles wordt opgenomen, dan zult u in mij een bond-
genoot vinden, maar op termijn is het vrijwel uitgesloten 
dat die zender niet wordt opgenomen. 

Het zou goed zijn dat tvbrussel en de andere regionale 
zenders in elkaars zendgebied te bekijken zijn. Telenet 
loopt daarin blijkbaar voorop. Ik weet echter ook dat dit 
een hele reeks oude afspraken met betrekking tot recla-
mewerving op de helling zet en dat dit verregaande ge-
volgen kan hebben. 

Mijnheer de minister, wat kunt u juridisch doen? Ik wil 
u niet per se horen zeggen wat uw mening is en wat die 
van minister Anciaux is, dat is voor mij bijkomstig. Wat 
bent u op korte termijn van plan? Ik kan er alle begrip 
voor opbrengen dat u politieke acties wilt ondernemen 
die niet noodzakelijk helemaal overeenstemmen met 
mijn zienswijze. Wat is op juridisch vlak de stand van 
zaken? Het is belangrijk dat u duidelijkheid schept. 

De voorzitter: De heer Vanackere heeft het woord. 

De heer Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, ik 
wil me uitspreken in dezelfde geest als de heer Gatz, dus 
ook ten persoonlijken titel. Ik was aanwezig tijdens het 
debat waar de heer Van Hauthem naar verwijst, wat me 
uiteraard geen betere getuige maakt dan mensen die naar 
het programma hebben gekeken. De koppeling tussen 
tvbrussel en Télé Bruxelles is niet door minister  
Anciaux gemaakt, waarbij ik hier niet zijn verhaal wil 
doen want u kunt hem interpelleren over zijn verklarin-
gen. Het was de journalist die beide interessante dossiers 
in één programma aan bod heeft laten komen en de 
vraag heeft gesteld hoe het verder moest met Télé 
Bruxelles. Minister Anciaux heeft toen een antwoord 
gegeven dat vergelijkbaar is met datgene wat de heer 
Gatz daarnet heeft gezegd, namelijk dat het vrij ver-
spreiden van informatie, ook van de andere gemeen-
schap, an sich geen probleem is. 

De heer Gatz zei ook dat hij er niet geweldig blij mee is 
dat Le Soir in Dilbeek te koop is. Ik ben daar echter wel 
blij om, omdat ik geloof dat de verspreiding van infor-
matie een zekere waarde heeft. Men moet sterk genoeg 
staan om geen gebruik te moeten maken van het verbie-
den van de verspreiding van kranten. Ik ben in het zui-
den van Frankrijk ook blij als ik eens een Nederlandsta-
lige krant te pakken kan krijgen. 

Ik heb in het programma gezegd dat we niet mogen 
komen tot een discussie waarbij luisteren naar een 
Franstalige radio of kijken naar Télé Bruxelles begint 
te lijken op het luisteren naar de BBC tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Dergelijke discussie helpt ons niet 
vooruit. Als een zender van de eigen sterkte vertrekt, 
slaagt die er nog beter in om resultaat te boeken. Tv-
brussel telt een heel pak kijkers, namelijk 66.000 per 
dag, wat in vergelijking met Télé Bruxelles een veel 
betere return on investment is. Van diegenen die kij-
ken, verklaart twee derde dat de thuistaal niet het Ne-
derlands is. Dat wil zeggen dat tvbrussel vandaag een 
instrument is om anderstaligen te interesseren aan dat-
gene wat de Vlaamse Gemeenschap te vertellen heeft. 

Mijnheer de minister, kunnen de maatregelen die van 
aard waren om de regionale zenders in elkaars zendge-
bied te laten penetreren, niet gepaard gaan met een 
eenvoudige maatregel die de geest van het oorspronke-
lijke decreet op de regionale omroepen blijft respecte-
ren, namelijk dat men van elkaars reclamemarkt moet 
afblijven? Iedereen schijnt te denken dat het een ver-
haal is van alles of niets. De reden waarom we het 
zendgebied van de regionale zenders beperkt wilden 
houden, was om de leefbaarheid te garanderen. Is de 
oplossing dan niet om te zoeken naar manieren om wel 
elkaars informatieprogramma’s te bekijken zonder dat 
dit een impact heeft op de reclamewerving? Het zou 
verboden kunnen zijn om de volledige programmatie 
uit te zenden, maar waarbij het wel toegestaan is om 
nieuwsuitzendingen uit te zenden. 

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord. 

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer de voorzitter, 
collega’s, ik heb het programma niet gezien, maar we 
hebben wel een deelnemer aan het debat in ons mid-
den. Ik kan dus ook geen toelichting geven bij wat 
minister Anciaux verklaard heeft. Mijnheer Van  
Hauthem, u moet minister Anciaux daar zelf over on-
dervragen. 

Ik blijf erbij dat beide dossiers − enerzijds het feit dat 
Belgacom van de VRM de toestemming kreeg om Télé 
Bruxelles in zijn pakket op te nemen en anderzijds de 
problematiek dat regionale omroepen, in casu tvbrus-
sel, in analoge vorm niet buiten het eigen zendgebied 
verspreid mogen worden − niet aan elkaar gekoppeld 
zijn. Tvbrussel kan vandaag al in een digitaal pakket 
opgenomen worden, weliswaar tegen betaling, zelfs 
zonder dat daarom ook Télé Bruxelles in het pakket 
moet worden opgenomen. Ik zie dan ook geen reden 
om de twee dossiers aan elkaar te koppelen. 

Mijnheer Van Hauthem, u hebt vernomen dat de regio-
nale zenders allemaal in het pakket van Telenet worden 
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opgenomen. Dat is juist. Er is vorige vrijdag een ak-
koord bereikt met Telenet om alle Vlaamse regionale 
zenders in het pakket aan te bieden, maar beperkt tot het 
nieuws en zonder publiciteit. Persoonlijk vind ik dat een 
zinvolle oplossing. 

Een regionale zender is in essentie een zender die be-
perkt is tot de eigen regio. Als we dat doorbreken, zullen 
de grote de kleintjes verdrukken. Dat is niet alleen een 
Brussels-Vlaamse problematiek, maar dat geldt voor 
heel Vlaanderen. Bovendien zullen ze ook publiciteit 
werven. We moeten ervoor zorgen dat de regionale zen-
ders hun eigen zendgebied kunnen blijven verzorgen en 
dat hun publiciteitsmarkt niet wordt afgeroomd. Het is 
een zinvolle oplossing, maar we moeten wel de vraag 
stellen of ze spoort met het huidige decreet en zich niet 
op het randje bevindt van wat nu mogelijk is. 

Mijnheer Van Hauthem, voor de may carry geven de 
mediadecreten aan de VRM de bevoegdheid om een 
beslissing te nemen. Daaromtrent zijn geen inhoudelijke 
criteria bepaald. De VRM heeft op basis van een aantal 
elementen, zoals het Europese Gemeenschapsrecht met 
vrij verkeer van goederen en diensten, de richtlijn Tele-
visie zonder grenzen, het discriminatieverbod en het 
gelijkheidsbeginsel, beslist dat ze het doorgeven van 
Télé Bruxelles niet kon weigeren. Toen ik in de plenaire 
vergadering werd ondervraagd, beschikte ik nog niet 
over de motivering, maar alleen over de niet-
gemotiveerde brief met de toestemming, maar de VRM 
is inderdaad op basis van de Europese rechtregels tot die 
beslissing gekomen. 

Ik ben geen voogdijminister. De Vlaamse Regulator 
voor de Media werkt autonoom en ik wens dat ook te 
respecteren. Mediadecreten voorzien niet in de moge-
lijkheid om die beslissingen aan te vechten. De gecoör-
dineerde wetgeving op de Raad van State voorziet in die 
mogelijkheid als er een schending is van substantiële of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven regels of als er 
een overschrijding of afwending van de bevoegdheid is. 

Op basis van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State zijn mijn diensten tot de conclusie gekomen dat het 
zeer moeilijk zou zijn om die beslissing aan te vechten. 
Maar het kan, want elke belanghebbende kan beroep 
aantekenen. 

Ik zal wel onderzoeken of ik de de facto ongelijke be-
handeling tussen de Vlaamse regionale omroepen en 
Télé Bruxelles weg kan werken. De decreetgever zegt 
dat onze Vlaamse regionale omroepen beperkt zijn tot 
hun eigen zendgebied. We willen niet dat ze elkaar weg-
concurreren. Als we die deur openzetten, ontstaan er 
problemen. We kennen de spanningsvelden in Vlaams-
Brabant tussen Ring-TV en ROB, maar ook in andere 

provincies zouden de zenders met meer middelen en 
mogelijkheden publiciteit werven binnen dat zendge-
bied. Dan wijken we binnen de kortste keren af van 
wat de decreetgever wil, met name dat de regionale 
zender zijn zendgebied als enige kan en moet verzor-
gen. 

De may-carryregeling geeft als het ware een blanco 
bevoegdheid aan de VRM. Hierdoor ontstaat een zeer 
eigenaardige regeling, waarbij de VRM op grond van 
het vrij verkeer van diensten kan beslissen dat Télé 
Bruxelles in Vlaanderen ongelimiteerd mag worden 
verspreid, terwijl dat voor de Vlaamse regionale om-
roepen niet kan. Ik wil dat onderscheid wegwerken. Ik 
denk dat een oplossing mogelijk moet zijn. Ik zal dat 
onderzoeken, ook al worstelen we op dit ogenblik − in 
het licht van de discussie over de frequentieproblema-
tiek, met schorsingen en vernietigingen − met een aan-
tal problemen. 

Mijnheer Van Hauthem, minister Anciaux is verant-
woordelijk voor zijn verklaring. U kunt hem daarover 
ondervragen. Ik verneem nu uit de eerste hand dat die 
koppeling niet werd gemaakt. Ook wat mij betreft, is 
die koppeling er niet. Het is dus iets complexer dan 
men op het eerste gezicht zou denken. 

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord. 

De heer Joris Van Hauthem: Mijnheer de minister, 
een eerste aspect van de zaak is de vraag of de twee 
dossiers politiek worden gekoppeld of niet. Wat u be-
treft, worden ze niet gekoppeld en wat minister  
Anciaux betreft misschien ook niet. Tot daar geen 
probleem. 

Het tweede aspect is Télé Bruxelles op zich, los van 
wat eventueel met tvbrussel of de andere Vlaamse 
regionale omroepen gebeurt, want dat is een ander 
debat. Mijnheer de minister, als ik dan uw antwoord op 
mijn drie vragen overloop, ontgoochelt u mij drie keer. 

U zegt dat de uitspraken van minister Anciaux voor 
zijn rekening zijn. In de plenaire vergadering zegt u dat 
u zou betreuren als Télé Bruxelles in het digitale pak-
ket in heel Vlaanderen zou worden opgenomen, maar 
een collega-minister zegt twee weken later dat dat voor 
hem geen probleem zou zijn. Als ik u dan vraag wat u 
daarvan vindt, zegt u dat u daar niets van vindt. Dat is 
toch eigenaardig. U zegt niet eens dat u het politiek 
gezien niet eens bent met minister Anciaux. Als ik aan 
minister Anciaux zou vragen wat hij bedoelt, aange-
zien de minister van Media voordien iets helemaal 
anders zei, en minister Anciaux zou antwoorden dat 
minister Bourgeois zegt wat hij wilt, geraken we niet 
verder. Wat betreft het verspreiden van Télé Bruxelles 
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buiten Brussel, is er dus geen eensgezindheid binnen de 
Vlaamse Regering. 

Mijnheer Vanackere, u zegt dat we niet moeten doen 
alsof het bekijken van Télé Bruxelles vergelijkbaar is 
met het clandestien luisteren naar de BBC tijdens de 
tweede wereldoorlog. We weten allemaal dat het een 
politiek symbolisch dossier is. Begin de jaren negentig 
trok heel de Vlaamse Regering, op vraag van het 
Vlaams Parlement, naar de Raad van State tegen een 
beslissing van de Franse Gemeenschapscommissie om 
Télé Bruxelles in de Rand door te stralen. Dat gebeurde 
omdat het een politiek geladen dossier was. Het is niet 
zomaar een Franstalige zender die in een digitaal pakket 
wordt opgenomen. Politiek-symbolisch zit er veel meer 
achter dan het loutere feit dat een Franstalige regionale 
zender ook buiten Brussel wordt doorgestuurd, op welke 
manier dan ook. Het ligt politiek-communautair gevoe-
lig, dus het is een symbooldossier. Mijnheer de minister, 
ik stel vast dat u de uitspraken van minister Anciaux 
zelfs niet betreurt. 

Ik heb gevraagd of het nuttig zou zijn om na te gaan of 
de VRM zich terecht heeft gebaseerd op de Europese 
richtlijn Televisie zonder grenzen. De heer Van Rompuy 
heeft op 10 mei gezegd dat de VRM zich vergist, want 
het gaat niet om een zender van een andere EU-lidstaat. 
Het gaat om een regionale zender, die niet te vergelijken 
is met bijvoorbeeld de RTBF of een Franse, Duitse of 
Engelse zender. Mijnheer de minister, als ik u vraag om 
na te gaan of de juridische gronden correct zijn, zonder 
dat u zich als voogdijminister moet opstellen, zegt u dat 
u dat niet zult doen. 

Elke belanghebbende kan naar de Raad van State stap-
pen. Ik neem aan dat de Vlaamse Regering een belang 
kan doen gelden en de procedure kan inzetten als de 
minister van Media zegt dat het haaks staat op het beleid 
dat de regering voert ten aanzien van de Rand. Op die 
manier krijgt men ook uitsluitsel over de juridische 
gronden waarop de VRM zich heeft gebaseerd om een 
positief advies te geven. Ook hier zegt u dat u dat niet 
zult doen. 

Mijnheer de minister, u zegt niets over minister  
Anciaux, u gaat de juridische gronden niet onderzoeken 
en u stapt niet naar de Raad van State. U zult begrijpen 
dat uw antwoord ontgoochelend is. 

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord. 

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Van Hauthem, het 
is niet de eerste keer dat ik vaststel dat u niet naar mij 
luistert. U vraagt niet naar mijn houding, maar u vraagt 
mijn houding ten aanzien van de uitspraken van collega 
Anciaux. Ik heb die uitspraken niet gehoord. 

Ik heb gezegd dat ik bij mijn standpunt blijf. Tijdens de 
plenaire zitting heb ik gezegd dat de uitzending van 
Télé Bruxelles haaks staat op de territorialiteit en het 
beleid dat Vlaanderen voert met betrekking tot 
Vlaams-Brabant, en een ongelijke behandeling inhoudt 
van de Vlaamse regionale zenders. Als u mij vraagt 
wat mijn stelling is ten aanzien van de houding van 
minister Anciaux, geef ik een antwoord op uw vraag. 
Ik heb mijn positie duidelijk gemaakt en blijf daar ook 
bij. Ik vraag u nogmaals heel uitdrukkelijk te luisteren 
naar mijn antwoord. 

Ik heb duidelijk gemaakt dat ik, wat betreft de uit-
spraak ten gronde, een onuitgegeven daad zou stellen 
als de Vlaamse Regering zelf de uitspraken van de 
VRM zouden aanvechten. Ik ben geen voogdijminister, 
dus ik moet en wil de onafhankelijkheid respecteren. 

De gewesten en gemeenschappen in dit land moeten bij 
de uitoefening van hun bevoegdheden het vrij verkeer 
van personen, goederen en diensten respecteren. Dat 
werd toegepast door de VRM. Dat is wat het juridische 
onderzoek heeft opgeleverd. Het staat iedereen vrij 
beroep aan te tekenen, maar ik denk dat er weinig kans 
op succes is. 

Ik onderzoek hoe we een decretale oplossing kunnen 
vinden voor de gelijke behandeling, met een aantal 
beperkingen. Dat is mijn taak en verantwoordelijkheid, 
maar ik word op dit ogenblik geconfronteerd met aller-
hande procedures en uitspraken van het Arbitragehof 
die het mij bijzonder moeilijk maken. Ik wil tot een 
oplossing komen, maar zomaar het vrij verkeer tegen-
houden, zal niet worden aanvaard door de Europese 
regels inzake vrij verkeer die ook gelden in België. 

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord. 

De heer Joris Van Hauthem: Mijnheer de minister, 
moet ik dan concluderen dat de huidige decreetgeving 
in strijd is met de Europese richtlijn? 

Minister Geert Bourgeois: Neen. Het decreet laat toe 
regionale zenders aan te bieden in een betaalpakket. Ik 
zoek naar mogelijkheden om daar een en ander te be-
perken en zo die zaak op te lossen. Zoals ik al zei, 
roept de regeling tussen Telenet en de regionale zen-
ders ook al vragen op. Misschien moeten we in die 
richting zoeken. Ik denk echter dat de huidige regeling 
voor de Vlaamse regionale zenders strookt met die 
regels inzake het vrije verkeer van diensten. Voor Télé 
Bruxelles bestaat er echter geen regeling. De may-
carrystatus hangt immers gewoon af van de beslissing 
van de VRM, waarvan we moeilijk kunnen beweren 
dat ze niet overeenstemt met de Europese regels. Het is 
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immers net op die regels dat de VRM zich heeft geba-
seerd. 

Ik wil er nogmaals op wijzen dat dit niet zo eenvoudig 
is. Er zijn enerzijds een aantal principes, en anderzijds is 
er de realiteit. Ik heb u gezegd wat mijn beleid ter zake 
is. Ik moet proberen een sluitende oplossing te vinden, 
wat op dit ogenblik uiterst moeilijk is. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de 
heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme, over de stand van zaken in het dossier 
etherpolitie en frequentiecoördinatie 

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, geachte leden, ik trap een open deur in 
als ik zeg dat de gemeenschappen in dit land nu al jaren 
trachten tot een akkoord te komen over de verdeling van 
de radiofrequenties. Dit lukt nog altijd niet. Ondertussen 
werd het Vlaamse frequentieplan, dat vanaf mei 2004 in 
voege trad, geschorst door de Raad van State. In Wallo-
nië is er een gelijkaardige situatie, maar de radio’s blij-
ven uitzenden alsof er niets aan de hand is. 

Ook door het ontbreken van een samenwerkingsakkoord 
na de schorsing door het Arbitragehof van de wetgeving 
in kwestie, zitten we in België op het vlak van telecom-
municatie en etherbeheer en -controle in een complete 
impasse. Een dringend optreden van de overheid, en dan 
heb ik het niet alleen over de Vlaamse, is dus aan de 
orde. Ik blijf echter bij het standpunt, verwoord in een 
aantal hier goedgekeurde moties, dat we die samenwer-
kingsovereenkomst niet kunnen ondertekenen zolang er 
geen akkoord is over de frequenties. Het niet onderteke-
nen van de samenwerkingovereenkomst heeft op de 
eerste plaats juridische gevolgen voor de federale over-
heid. Het BIPT kan immers geen beslissingen nemen 
met betrekking tot infrastructuur waarvoor ook de ge-
meenschappen bevoegd zijn. Het niet ondertekenen 
betekent ook dat onze regulator jammer genoeg geen 
beslissingen kan nemen inzake de marktdefinitie, markt-
analyses en het opleggen van verplichtingen aan onder-
nemingen met betrekking tot de daadwerkelijke markt-
macht. De samenwerkingsovereenkomst gewoon onder-
tekenen, is geen oplossing. Dat zou er immers op neer-
komen dat we al onze troeven uit handen geven bij het 
onderhandelen over een frequentieplan. 

Mijnheer de minister, ik heb u ter zake al meermaals 
ondervraagd. Ik heb ook een aantal oplossingen gesug-
gereerd voor deze problematiek, vooral dan met be-
trekking tot Brussel en de Vlaamse Rand. Daar zijn de 
zaken immers niet gemakkelijk voor de Vlaamse zen-
ders. Ook voor de openbare omroep zijn ze niet ge-
makkelijk. 

Een nieuwe, belangrijke, recente ontwikkeling, die de 
reden vormt voor deze vraag om uitleg, is dat de sector 
zelf ondertussen niet bij de pakken is blijven zitten. Ik 
heb daar achter de schermen ook mijn steentje toe 
bijgedragen. Ik heb mensen aangespoord om te trach-
ten, over de taalgrens heen, een kaderakkoord te berei-
ken, daar dit wellicht de politici zou stimuleren om 
partijpolitieke en communautaire overwegingen terzij-
de te schuiven. 

De Belgische privé-radiozenders hebben op 15 mei een 
front gevormd om de aanslepende frequentieproblemen 
op te lossen. Het is de eerste maal dat zoiets gebeurt. 
Deze zenders willen komen tot een duurzame frequen-
tievrede tussen de radio’s aan beide zijden van de taal-
grens en ook in Brussel, maar ook tussen privé-zenders 
en publieke zenders. Dat laatste is ook belangrijk. Met 
de controle-instanties moet dan ook worden bekeken 
hoe, tijdens de periode van het overleg, de radiozen-
ders met rechtszekerheid kunnen voortwerken. 

Voor de volledigheid wil ik een aantal van hun concre-
te voorstellen belichten. Ze willen dat de verschillende 
regeringen in dit land elkaar raadplegen om tot een 
harmonieus frequentieplan te komen. Een periode van 
twaalf maanden lijkt hen zeer realistisch om dit doel te 
bereiken. Mijnheer de minister, ik weet dat u al in-
spanningen hebt gedaan om een oplossing te bewerk-
stelligen. We moeten de zaken zeggen zoals ze zijn: 
ook de federale premier heeft dergelijke inspanningen 
gedaan. 

Verder vragen de zenders te worden betrokken bij de 
politieke discussies en vooral ook bij de technische 
discussies. Niet alleen de openbare omroep, het BIPT 
en onze Vlaamse administratie beschikken immers 
over knowhow: ook in de sector zelf, bij vele radioma-
kers, is er enorm veel technische competentie met het 
oog op het uitwerken van alternatieven. Ik heb u de 
vorige maal trouwens al een aantal concrete alternatie-
ven gegeven met betrekking tot de Vlaamse Rand. 

Ook willen de zenders dat Franstalige en Nederlandsta-
lige radio’s samen vanaf dezelfde antennesites zouden 
kunnen uitzenden, vooral aan de taalgrens. Dit moet 
toch bespreekbaar zijn, zeker als we bedenken dat gsm-
operatoren eveneens gebruik maken van dezelfde zend-
masten. Een beperkte overschrijding van de ontvangst 
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over de taalgrens is volgens de zenders mogelijk en zelfs 
noodzakelijk om tot een rustig radiolandschap te komen. 
Ik heb dat zelf trouwens al een paar maal gesuggereerd. 
Voor de publieke omroepen moet die overschrijding 
worden beperkt, net als het overdreven multibereik. Wat 
dat laatste betreft, gaat het dan over een regio waar de-
zelfde zender op verschillende frequenties te ontvangen 
is. Dit moet eens grondig worden bekeken, zonder dat er 
afbreuk wordt gedaan aan het zendcomfort of bepaalde 
zenders in het vizier worden genomen. 

De zenders stellen dat het frequentieplan geen commu-
nautair probleem hoeft te vormen, omdat het in feite een 
zuiver technisch probleem is dat kan worden opgelost. 
Het is belangrijk dat dit wordt benadrukt. De zenders 
willen op gelijke voet worden behandeld met de publie-
ke omroepen. Daarom vragen ze dat de frequentiebe-
scherming voor alle radiozenders identiek zou zijn. Een 
werkgroep van technici die alle zenders vertegenwoor-
digen, moet overleg plegen om uit de impasse te gera-
ken. Tegelijkertijd moet er worden nagedacht over een 
totaaloplossing voor het digitale platform, zij het dat de 
plannen voor digitale uitzendingen, zelfs als die gelijk-
tijdig worden bestudeerd, niet noodzakelijk gelijktijdig 
moeten worden uitgevoerd met de creatie van het analo-
ge frequentieplan. 

Ten slotte stellen de zenders dat de leefbaarheid van de 
radio’s moet worden gewaarborgd en dat de gewestrege-
ringen rekening moeten houden met het economische 
evenwicht. 

Mijn fractie, de CD&V-fractie, heeft deze voorstellen 
bekeken. Ze kunnen onze goedkeuring wegdragen als 
mogelijkheid om oplossingen te vinden. 

Mijnheer de minister, wat is uw mening over deze toch 
wel opmerkelijke taalgrensoverschrijdende voorstellen 
en dit gezamenlijke initiatief van de commerciële radio-
zenders in dit land? Hoe kan de overheid daarmee wer-
ken, ook samen met de collega’s van over de taalgrens? 
Wat is de huidige stand van zaken? Welke initiatieven 
hebt u genomen om een oplossing te vinden voor dit 
dossier? Hebt u nog stappen gezet, onder meer naar 
aanleiding van de schorsing door het Arbitragehof wat 
de rol van het BIPT betreft? 

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord. 

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer Decaluwe, net als u heb ik met belangstelling 
kennis genomen van die frontvorming tussen de Belgi-
sche privé-radiozenders van 15 mei jongstleden. 

Ik moet echter wel opmerken dat er een kanjer van een 

fout staat in de tekst. De opstellers hebben het voortdu-
rend over de bevoegdheid van de drie gewesten wat die 
problematiek betreft, terwijl dit een gemeenschapsbe-
voegdheid is, en geen gewestbevoegdheid. Laten we 
dat alstublieft duidelijk maken aan die mensen. 

Los daarvan, lijkt het me in een bepaalde mate nuttig 
dat deze zenders proberen onderling tot afspraken te 
komen als het gaat over technische aspecten en geza-
menlijke infrastructuur. Ik zeg daar echter meteen bij 
dat dit niet de sleutel is tot de oplossing. Wel kan het 
ertoe bijdragen, maar dan nog zullen er nog steeds 
beslissingen moeten worden genomen over investerin-
gen en financiering. Ik zal straks ingaan op de politieke 
discussie, maar er is duidelijk sprake van technische 
consequenties die geld zullen kosten. Dan heb ik het 
over nieuwe zendmasten, het verplaatsen van zendmas-
ten enzovoort. Ik heb hier niet meteen uit begrepen dat 
de bereidheid bestaat om daarin te investeren. Mochten 
die zenders er echter in slagen afspraken te maken om 
door een gezamenlijke infrastructuur bij te dragen tot 
een oplossing, dan zou ik dat heel graag hebben. Een 
overleg met de sector is waardevol. Die mensen zijn 
me komen opzoeken en hebben me gevraagd wat ik 
ervan zo vinden als zij met een oplossing voor de dag 
zouden komen. Ik heb hen geantwoord dat ik dat zou 
toejuichen, alleen stel ik vast dat ze geen oplossing 
hebben. Ze vragen dat de politieke instanties binnen 
het komende jaar tot een oplossing komen. Ik zou heel 
graag hebben dat er vroeger een oplossing komt. Zoals 
u weet, zijn we hier immers al heel lang mee bezig. 

De situatie is nu minder goed dan op 29 november 
2002. Toen was er een akkoord over de frequenties, op 
negen na. Van die negen problemen hebben we er vier 
opgelost, maar de Franstaligen hebben er een vijftal 
toegevoegd. Dat ging dan over zaken die betrekking 
hadden op het Vlaamse binnenland. Dat is dus eigen-
lijk een politieke discussie, waarbij de Franstaligen in 
feite vragen dat er bescherming zou zijn van frequen-
ties op Vlaams grondgebied. Daar kan ik het niet mee 
eens zijn, en ik neem aan dat u ook dat standpunt in-
neemt. 

Ik heb, zoals beslist binnen het Overlegcomité, het 
initiatief genomen een interministeriële conferentie 
tussen de gemeenschappen te houden. Ook het BIPT 
zal daaraan deelnemen. De eerste bespreking vindt 
plaats op 9 juni. Ik heb altijd gezegd dat we een volle-
dig akkoord moeten bereiken, geen deelakkoord. We 
moeten komen tot een akkoord over de wederzijdse 
frequentieplannen en de procedure voor coördinatie. 
Ook moet er een akkoord komen over het KB inzake 
de etherpolitie, de inwerkingtreding ervan inbegrepen. 
Er moet eveneens een akkoord zijn over de wederzijds 
betwiste en vernietigde wetgeving, het hersteldecreet 
inbegrepen. Momenteel zit iedereen immers geblok-
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keerd wat zijn wetgeving betreft, zowel de federale als 
de Vlaamse overheid als de Franstaligen. Het is precies 
zo moeilijk om een oplossing te bereiken omdat een deel 
van onze decreetgeving, die dateert van voor mijn aan-
treden, vernietigd is door het Arbitragehof. 

Ook moet er een akkoord zijn over de wederzijdse be-
eindiging van alle procedures en moet er uiteindelijk een 
samenwerkingsakkoord worden ondertekend. 

Ik hoor met belangstelling dat de mensen van de privé-
sector zeggen dat dit geen communautair, maar een 
technisch probleem is. Ik wou dat dit inderdaad het ge-
val was, maar ik zie in werkelijkheid, in de onderhande-
lingen, dat daar wel een politiek-communautair pro-
bleem van wordt gemaakt. De Franstaligen willen name-
lijk een bescherming op ons grondgebied. 

Nu weet ik heel goed dat er geen barrière kan worden 
gemaakt aan de taalgrens. Die problematiek is trouwens 
ook dezelfde binnen Vlaanderen en binnen andere lan-
den. Als bepaalde frequenties worden toebedeeld, is er 
altijd sprake van raakpunten en overlappingen. Daar 
kunnen we perfect mee leven. Niemand zal eisen dat 
zenders geen halve meter over die taalgrens heen beluis-
terbaar zijn. Iets anders is echter de bescherming van de 
comfortzone. Daar moeten we uitgaan van de territoria-
liteit. Zo niet ontstaan er grote problemen: kijk maar 
naar alle klachten van onze lokale zenders, die erop 
wijzen dat ze op een onaanvaardbare wijze worden ge-
stoord. Kijk maar naar de klachten van de VRT en de 
landelijke commerciële radio’s. 

Op 9 juni zal dit dus worden besproken door de gemeen-
schappen zelf. Ik zal daar alles aankaarten. Ik wil dit 
debat een beetje van zijn symboolwaarde ontdoen. De 
Franstaligen vragen dat hun zenders beluisterbaar zijn 
op Vlaams grondgebied. 

Ten eerste: in onze decreten is een must-carryregeling 
opgenomen. Bij mij thuis kan ik via de kabel kijken en 
luisteren naar de RTBF-radio en -tv. Ook de Duitstalige 
omroep komt zo in huis. De kabel zorgt ervoor dat een 
zender het gehele land bestrijkt. Dit ziet men wel eens 
over het hoofd. Voortdurend discussieert men over de 
onvermijdelijke conflicten over de ether, maar de kabel 
genereert die conflicten niet.  

Ten tweede: ik heb in het Overlegcomité aangeboden 
om via DAB zowel de VRT als de RTBF op het gehele 
Belgische grondgebied beluisterbaar te maken. DAB 
geraakt steeds meer verspreid. Steeds meer automerken 
installeren in hun wagens radio’s waarop zowel via FM 
als DAB kan worden geluisterd. Via die weg is een 
doorbraak mogelijk. Er is de kabel. Het grondgebied van 
Vlaanderen is voor 97 percent bekabeld. Daarnaast zijn 

er de mogelijkheden van DAB. Het debat moet worden 
gedepolitiseerd. Dat is moeilijk, want ik stel vast dat de 
Franstaligen het moeilijk hebben om de discussie tot de 
technische aspecten te beperken. Zij stellen onze fre-
quenties in vraag. De negen Brusselse waren terugge-
bracht tot vijf, maar ondertussen zijn er weer vijf bij-
gekomen, en zitten we dus aan tien. 

De frequentiebescherming voor de radio’s is identiek: 
het regelgevende kader bepaalt niet dat de ene omroep 
een betere bescherming geniet dan de andere. Dit staat 
in mijn beleidsbrief, maar ook in het regeerakkoord. 
‘We behandelen openbare en private radiozenders op 
technologisch en organisatorisch vlak op dezelfde 
wijze.’ Niets belet dat de privé-radiozenders een geza-
menlijk voorstel formuleren. Dat zal ongetwijfeld een 
bijdrage tot het debat zijn. Technische ondersteuning is 
nodig, maar de politieke wil moet aanwezig zijn om 
een oplossing te bekomen. 

De leefbaarheid van de lokale radio’s blijft een belang-
rijke prioriteit. Vlaanderen heeft veel energie gestoken 
in de totstandkoming van het akkoord van 29 novem-
ber 2002. Op basis daarvan is het frequentieplan uit-
gewerkt. Vandaag stel ik vast dat veel lokale radio’s 
worden gestoord, en dat kan ik niet aanvaarden. Dit 
debat gaat over de grenzen van de territorialiteit. Men 
verwart twee zaken. Het is evident dat een overlapping 
onvermijdelijk is. De uitzendingen stoppen niet aan de 
grens. De bescherming van een frequentie over de 
taalgrens is een heel andere zaak. Ik wil een totaalop-
lossing, én voor frequenties, én voor de etherpolitie, én 
voor de wetgeving, én voor de lopende procedures. 

Morgen ontmoet ik mijn collega’s. De administratie en 
mijn kabinet hebben het dossier goed voorbereid. We 
hopen dat er afspraken uit de bus komen. Ik heb alles-
zins de vaste politieke wil om dat te doen. We kunnen 
evenwel niet tolereren dat nieuwe frequenties op 
Vlaams grondgebied worden toegestaan ten koste van 
de VRT, Q-Music, 4FM of de lokale zenders. De soe-
pele overlapping die er altijd is en zal zijn, mag een 
oplossing niet in de weg staan. Ik ben bereid om het 
dossier op basis van zuiver technische aspecten te be-
kijken. Als de privé-omroepen bereid zijn om techni-
sche en financiële inspanningen te leveren om de sa-
menwerking gestalte te geven, dan zal ik dat toejui-
chen. Die financiële inspanningen zijn nodig, want er 
is geld nodig voor de nieuwe masten en dergelijke. De 
politieke wil is er bij mij, maar jammer genoeg vormt 
dit dossier ook een communautair knelpunt. 

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de voorzitter, als ik 
uw antwoord goed beluister, dan ben ik erg pessimis-
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tisch. Als diezelfde houding wordt aangehouden, dan zie 
ik geen oplossing. Op het Overlegcomité hadden de 
premier en de minister-president de neiging om een 
aantal frequenties te laten vallen, vooral in de Rand, ten 
voordele van de Franstaligen. Daarnaast zou een aantal 
Franstalige frequenties worden toegekend aan de Vla-
mingen. De bedoeling is dat Vlamingen en Franstaligen 
goed hun eigen zenders, en dan vooral de openbare om-
roep, in Brussel en de Rand kunnen beluisteren. Ik weet 
dat dit niet aansluit bij het territorialiteitsbeginsel maar 
voor mij is het prima als daarmee het probleem dat nu al 
jarenlang aansleept, wordt opgelost. Ik weet dat ook een 
aantal partijgenoten het daar moeilijk mee hebben, maar 
misschien moeten we dit taboe dan toch eens doorbre-
ken. 

Ik heb destijds het voorstel gedaan dat uitgewerkt is 
door de commerciële omroepen en getoetst is met een 
aantal operatoren, om een aantal zendmasten toe te laten 
van Vlaamse zenders op Waals grondgebied en omge-
keerd. Het is het resultaat dat telt. De kijker of luisteraar 
weet immers niet waar die zendmasten staan. Als die 
oplossing niemand schaadt, dan vind ik dat die be-
spreekbaar moet zijn. Dat is de overtuiging van zowel 
Vlamingen als Franstaligen. Als we daar niet over dur-
ven praten, zullen we nooit een oplossing vinden. 

Mijnheer de minister, u hebt gelijk wanneer u zegt dat 
een aantal zendmasten moet worden herplaatst. Ik zou 
nog verder durven gaan. Misschien kan dit probleem dat 
nu al twintig jaar aansleept wel op een bescheiden steun 
rekenen. Er wordt veel geld uitgegeven aan andere eve-
nementen. Waarom zou het dan niet mogelijk zijn om 
wat middelen opzij te leggen voor deze technische op-
lossing? 

DAB lijkt me een goede optie. De vraag is echter of dit 
moet worden gekoppeld aan dit dossier. 

We hebben ons destijds geëngageerd om een contact te 
organiseren met de Franstalige collega’s, met andere 
woorden een contact tussen de specialisten van de 
Vlaamse commerciële omroepen en de VRT, en de spe-
cialisten van de Franstalige commerciële zenders en de 
RTBF. Ik word het stilaan beu dat we telkens één klok 
horen luiden en dat de politiek telkens de filter krijgt van 
de administraties. Volgens technici is mits een aantal 
verschuivingen, een oplossing mogelijk terwijl dat vol-
gens de administratie niet kan. Ik stel dan ook voor dat 
de minister, na de gemeenteraadsverkiezingen, het ini-
tiatief neemt om daar een debat over te organiseren met 
de Franstalige collega’s. 

De voorzitter: Dat staat genoteerd. We moeten wel nog 
beslissen wie we voor dat overleg vragen. 

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de minister, dit is uw 

fout niet. Daar gaat het me niet om. Ik twijfel niet aan 
uw goede wil. 

Het gaat hier over vijf frequenties. De Vlaamse zenders 
hebben het moeilijk. De Joodse gemeenschap in Ant-
werpen kan naar een bepaalde Franstalige zender blij-
ven luisteren. Dit is aan de druk van de MR en van 
voormalig minister Michel te wijten. Het is tijd om in 
dit verband eens namen te noemen. Indien dit een glo-
bale oplossing kan vormen, mag dat voor mij. Het 
belangrijkste is dat elke lokale radio in Vlaanderen 
storingvrij wordt en dat voor de Vlamingen in het 
Brusselse de nodige afspraken kunnen worden ge-
maakt. Indien dit inhoudt dat een Franstalige, specifiek 
op de Joodse gemeenschap gerichte zender in Antwer-
pen kan worden beluisterd, heb ik daar eigenlijk geen 
problemen mee. We moeten ons losmaken van de 
technische oplossingen van de ingenieurs. Deze oplos-
singen drijven ons in een welbepaalde richting. De 
politici moeten verklaren wat de oplossing is en de 
technici moeten die oplossing uitwerken. Nu is het 
omgekeerd. 

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord. 

De heer Jurgen Verstrepen: Mijnheer de minister, ik 
heb de discussie met aandacht gevolgd. Ik ben in ver-
band met dit dossier geen doemdenker. U volgt dit 
dossier al lange tijd op. U zou eigenlijk een gouden 
balpen moeten krijgen. 

Ik heb begrip voor de technische oplossingen die door 
de sector worden voorgesteld. Ik ben ervan overtuigd 
dat de sector technische oplossingen kan vinden. Dat is 
het probleem niet. Ik ben het met u eens dat het hier 
om een politiek dossier gaat. Het gaat hier om niet 
meer of niet minder dan een communautair dossier. 
Het gaat hier steeds weer over Brussel. Dit geldt voor 
het tweerichtingsverkeer en voor het territorium. Ik heb 
dit in het verleden al benadrukt. De verschillen zorgen 
voor problemen. 

Ik geef even een voorbeeld. Indien een Antwerpse 
zender met een uitgestraald vermogen van 100 watt op 
de antenne 0,2 megahertz naast de toegekende frequen-
tie uitzendt en een Brusselse zender met een uitge-
straald vermogen van 1000 watt op die frequentie uit-
zendt, ontstaat een probleem. 

Samengevat, kan ik gerust stellen dat de rotte appels in 
het dossier steeds iets met Brussel te maken hebben. 
Dat is het probleem waarmee het Vlaamse land kampt. 
De situatie in Wallonië is het discussiepunt niet. Het 
draait altijd rond Brussel. De Brusselse overheid slaagt 
er steeds in het been stijf te houden. Ze laat haar zen-
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ders met een dergelijk vermogen uitzenden. Vlaanderen 
komt hierdoor steeds in het defensief terecht. 

Er is daarnet naar de ontvangst van Radio Judaica in 
Antwerpen verwezen. Voorzover ik weet, is het altijd 
mogelijk geweest die zender in Antwerpen te ontvangen. 
Ik ben radioprogramma’s beginnen te maken toen ik 
zestien jaar was. Ook toen was het mogelijk die zender 
in Antwerpen te ontvangen. Nu kan een luisteraar in 
Antwerpen nog steeds zonder problemen de Brusselse 
Franstalige zenders ontvangen. Diezelfde luisteraar kan 
vaak de lokale Antwerpse radio’s niet meer ontvangen. 
Zelfs met een verhoogd vermogen raken die zenders niet 
ver genoeg. Een aantal zenders hebben een vermogen 
van 1000 watt. Zelfs zij raken niet voorbij de ring. De 
uitzendingen worden immers verstoord door de Brussel-
se zenders die op dezelfde frequentie uitzenden. 

Brussel vormt altijd het grote probleem. Dit geldt niet 
enkel voor de discussie over de frequenties. Ik weet niet 
hoe we daaruit moeten raken. Er is een technische op-
lossing. Ik heb die suggestie trouwens al eerder gedaan. 
Indien we het zouden openstellen, zou dit voor iedereen 
een goede zaak zijn. De privatisering van de zendmasten 
van de openbare omroep zou voor de commerciële en de 
openbare zenders een goede zaak zijn. De Vlaamse 
overheid zou proactief en constructief een investerings-
plan kunnen uitwerken voor de mensen die de zendsites 
nodig hebben. Bovendien zou de Vlaamse overheid het 
frequentieplan moeten herberekenen. Zeker nu de digita-
le frequenties hun intrede hebben gedaan, vrees ik dat 
lichte aanpassingen zich opdringen. Indien de Vlaamse 
overheid dit denkspoor wil volgen, zou ze zonder zware 
investeringen veel mogelijkheden kunnen creëren. De 
VRT zou hier allicht niet blij mee zijn. Een groot ge-
deelte van de zendmasten zijn boekhoudkundig echter 
reeds afschreven. Deze operatie zou bijgevolg geld kun-
nen opbrengen. Een deel van die middelen kan dan ge-
bruikt worden om digitale toestanden te financieren bij 
de VRT. 

Waarom is dat niet de oplossing? Ik weet dat de discus-
sie over zendmasten en -sites een andere discussie is. 

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord. 

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Decaluwe, u zegt 
dat we DAB niet aan het dossier mogen koppelen. Ik zie 
de digitalisering als een opportuniteit. Ik maak geen 
koppeling, het is een aanbod om tot een oplossing te 
komen. Binnen het digitale spectrum waarover we be-
schikken, kunnen we uiteraard geen ruimte maken voor 
lokale Franstalige zenders, want daarvoor is onze ruimte 
veel te beperkt. We kunnen wel een aanbod doen waar-
door de RTBF en de VRT in heel België digitaal be-
schikbaar zijn. Als we zeggen dat digitalisering de toe-

komst is, doe ik een zeer constructief voorstel voor een 
oplossing. 

We zijn bezig met de Regionale Radioconferentie in 
Zwitserland. Als dat is afgerond en we hebben onze 
digitale frequenties, kunnen we mee zoeken naar een 
oplossing. Het is veeleer een mogelijkheid dan een 
koppeling. Dan kunnen we tegen de Franstaligen zeg-
gen dat ze, naast de must carry over de kabel, ook een 
digitale mogelijkheid hebben. 

Mijnheer Decaluwe, u verwijst naar de bespreking 
tussen de premier en de minister-president. Ik denk dat 
we niet kunnen afstappen van de territorialiteit. Ik ga 
wel met u akkoord dat het geen barrière is, want er is 
onvermijdelijk uitstraling over de taalgrenzen heen. 
Als u een oplossing hebt, reik ze me aan. Zeg me ten 
koste van welke lokale zenders in Vlaams-Brabant de 
Franstaligen bijkomende frequenties kunnen krijgen in 
Vlaanderen. 

Mijn voorganger is, gesteund door de administratie, tot 
het uiterste gegaan. We hebben in Vlaams-Brabant één 
lokale radio per 30.000 inwoners. In Waals-Brabant is 
er één per 10.000 inwoners. Mijnheer Decaluwe, als u 
zegt dat we in Vlaanderen nog frequenties kunnen 
afstaan aan de Franstaligen, laat ik die uitspraak voor 
uw rekening. U doet ook geen concrete voorstellen. 
Bovendien zal ik dan tegen bepaalde lokale radiozen-
ders of tegen Q-Music, 4FM of de VRT moeten zeggen 
dat dat ten koste gaat van hun zendbereik. 

Brussel is het probleem. Daar wordt uitgezonden met 
grote vermogens, waardoor de zenders beluisterbaar 
zijn tot in Antwerpen. Met Wallonië hebben we veel 
minder problemen. In 2002 waren er in Brussel negen 
frequenties, ik heb dat kunnen reduceren tot vijf, maar 
ze hebben er weer vijf toegevoegd. Dat zijn aanspraken 
tot bescherming in Vlaanderen. Mijnheer Decaluwe, 
zeg me ten koste van welke zenders dat zal gebeuren. 
Zeg in Antwerpen tegen lokale zenders dat hun fre-
quentie verdwijnt en dat ze vervangen worden door een 
Franstalige zender. 

Als we de territorialiteit loslaten, zullen we aan Vlaam-
se zijde niet minder, maar meer klachten krijgen. Het is 
een internationaal principe dat iedereen uitzendt binnen 
zijn grondgebied. We passen dat ook toe binnen Bel-
gië, maar er zijn inderdaad overlappingen. Een over-
lapping en een automatische beluisterbaarheid is heel 
wat anders dan een bescherming. Men vraagt frequen-
ties, maar dat heeft implicaties voor onze frequenties. 
Dat is het probleem. Ik wil soepel zijn en tot een oplos-
sing komen, maar ik moet aan Vlaamse kant nog het 
eerste voorstel horen dat een aantal gevraagde frequen-
ties lost en eraan toevoegt welke lokale radio’s, of  
Q-Music, 4FM of de VRT, de bittere pil moeten slikken. 
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De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de voorzitter, in een 
vorige vraag om uitleg heb ik een gedetailleerd voorstel 
gedaan. Met dat voorstel moet geen enkele Vlaamse 
frequentie in Vlaams-Brabant of de Brusselse Rand 
worden ingeleverd.  

Minister Geert Bourgeois: Dat is wel de vraag van de 
Franstaligen. Ze vragen frequenties die worden be-
schermd in Vlaanderen. Dat is het probleem. De zend-
masten zijn niet het probleem. Anders was de oplossing 
er allang. De commerciële zenders zijn me ook komen 
opzoeken. Ze vroegen wat ik ervan vond, mochten zij 
een akkoord bereiken met hun Franstalige commerciële 
partners. Ik heb geantwoord dat ze dit mochten doen. 
Het stoort me niet dat er sprake is van gezamenlijke 
masten met een afgesproken directiviteit. Het kan me 
dan niet schelen of een mast waarlangs uitzendingen 
voor Wallonië gebeuren bij ons staat, of vice versa. Dat 
is het probleem niet. Het probleem zijn die frequenties. 

De heer Carl Decaluwe: In het voorstel dat nu wordt 
gedaan, is er helemaal geen sprake van het inpikken van 
Vlaamse frequenties. Dat wordt ook niet gevraagd aan 
Franstalige kant. Ik heb daarover gesprekken gehad. 

Minister Geert Bourgeois: Binnen het politieke overleg 
is die vraag er wel. 

De heer Carl Decaluwe: Als de zenders het met elkaar 
eens zijn, dan kunnen de Franstalige politici ervan wor-
den overtuigd in te gaan op dat voorstel. Aan Vlaamse 
zijde kunnen we daartoe bijdragen. 

Als dan blijkt dat een of andere Franstalige zender be-
reikbaar is tot in Antwerpen, dan wil ik dat graag mee in 
overweging nemen. Ik wijs er ook op dat er vandaag in 
het lokale frequentieplan, dat ondertussen vernietigd is, 
sprake is van dertig ongebruikte frequenties. Daar kan 
dus mee worden geschoven. Voor mij mogen er tien af 
als het resultaat is dat we in het algemeen een rustig 
landschap krijgen. Als her en der de beschermingsgraad 
wat moet afnemen, zonder dat er sprake is van een be-
dreiging, dan moet dat met open vizier worden bespro-
ken. Ik stel echter vast dat uw eigen administratie wei-
gert daar zelfs nog maar over na te denken. 

Minister Geert Bourgeois: Dat klopt niet, mijnheer 
Decaluwe. U moet me dan eens zeggen hoe die dertig 
ongebruikte frequenties een oplossing kunnen bieden 
voor de tien Franstalige aanspraken. Die hebben daar 
niets mee te maken. 

De heer Carl Decaluwe: Waar ik al jaren voor pleit, is 
een zero-base-aanpak. Uw administratie weigert dat. 

Minister Geert Bourgeois: Hoe kan een ongebruikte 
frequentie in West-Vlaanderen een oplossing bieden 
voor aanspraken uit Brussel? Mijn administratie werkt 
daar wél intens aan. Ze staat open voor alle oplossin-
gen. 

De heer Carl Decaluwe: Het resultaat tot nu toe is 
echter nul komma nul. 

Minister Geert Bourgeois: Er was een akkoord in 
2002. Ik heb nog nooit gehoord aan Franstalige politie-
ke zijde dat ze het eens zijn met het technische voorstel 
van de privé-omroepen. Als dat zo is, dan zal ik het 
morgen horen. De Franstaligen stellen eisen met be-
trekking tot frequenties in Vlaanderen. U moet me dan 
eens zeggen welke u aanvaardt. 

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord. 

De heer Jurgen Verstrepen: Als nieuwkomer heb ik 
regelmatig aangedrongen op die zero-basebenadering. 
De sector is al heel lang vragende partij voor die bena-
dering. Ik ben het wat dat betreft eens met de heer 
Decaluwe: de administratie heeft daar nooit oren naar 
gehad, ook voor u mediaminister was. Er is een 
schaarste aan frequenties, gezien het aantal. Het plan 
hangt technisch met haken en ogen aan elkaar. We 
mogen echter niet vergeten dat dit te maken heeft met 
het feit dat de openbare omroepen zoveel plaats inne-
men in het totale frequentiespectrum. Ze gebruiken 
verouderde technieken, dus geen technieken van near 
single frequency en single frequency. Daardoor zitten 
alle zenders op elkaar gepropt in dat spectrum, en raakt 
men er niet uit. 

De openbare omroep pikt een derde van die frequen-
tieband in voor al zijn frequenties, wat de speelruimte 
heel klein maakt. Een zero-basebenadering had daar 
wel een oplossing kunnen bieden. De gespecialiseerde 
firma’s hebben dat jaren geleden bekendgemaakt. 
Daarbij wordt het volledige spectrum opnieuw beke-
ken. Dat is een discussie die we nu niet moeten voeren, 
maar ik deel de bekommernis van de heer Decaluwe. 
Mijnheer de minister, ik weet dat u geen voorstander 
bent van de zero-basebenadering, maar af en toe vraag 
ik me af of die geen oplossing kan bieden. Natuurlijk 
moet ook de andere gemeenschap daarbij worden be-
trokken. Anders haalt een dergelijke benadering niets 
uit. 

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord 

Minister Geert Bourgeois: Ik heb niets te maken met 
de discussies uit het verleden. Ik weet dat daar diverse 
opinies over bestaan, en dat er betwisting over was. De 
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commerciële landelijke, regionale en lokale omroepen 
hebben vergunningen, op basis waarvan ze uitzenden 
voor een bepaalde periode. Als we dat nu op de helling 
zetten, zal dit leiden tot een waterval aan eisen en aan-
spraken. Als we dat onderuit halen, is er nog minder 
rechtszekerheid. 

Mijnheer Decaluwe, ik ben het met u eens: dat is een 
toestand die we hebben geërfd. 

De heer Carl Decaluwe: Ze hebben vergunningen zon-
der frequentieplan. Er is geen rechtszekerheid. Dit maakt 
me boos. Een parlementslid met kennis van zaken wordt 
nooit gehoord. Ik zeg al tien jaar hetzelfde. 

Minister Geert Bourgeois: Ik wil niet stilstaan bij het 
verleden. We kunnen wel stellen dat er overleg is ge-
weest. Dit wordt gestaafd door documenten. Er was een 
akkoord binnen het Overlegcomité, op negen frequenties 
na. Dan vraag ik me af wat er nog meer nodig is. Op 
basis van dat akkoord heeft de Vlaamse overheid gehan-
deld. Zonder dat akkoord was er wellicht nog altijd geen 
Vlaams frequentieplan. Dat is een toestand die maar niet 
opgehelderd raakt. Ik wil nogmaals beklemtonen dat ik 
heel veel goede wil heb om een oplossing te vinden. We 
kunnen echter niet afstappen van een aantal basisuit-
gangspunten. Ik ga morgen niet zeggen aan een aantal 
lokale radio’s in Antwerpen dat ze het vanaf nu mogen 
vergeten, daar hun zendvermogen in de feiten wordt 
beperkt en gestoord. Dat is het probleem. Als er techni-
sche oplossingen voor zijn, dan juich ik dit toe. Als die 
privé-omroepen daartoe kunnen bijdragen, heel graag. 
Kan dat door middel van afspraken over zendmasten en 
directiviteit, dan is dat heel goed. Zo eenvoudig liggen 
de zaken echter niet. Ook de privé-zenders menen im-
mers dat er een jaar nodig zal zijn om een oplossing te 
vinden. Als het enigszins kan, zou ik liever vroeger een 
oplossing hebben. Ik ben daar echter heel voorzichtig in. 

De heer Jurgen Verstrepen: Mijnheer de minister, u 
zegt dat de zero-basebenadering zou leiden tot heel wat 
schadeclaims. Dat brengt me een beetje in verwarring. 
Bevatten de vergunningen die de commerciële omroe-
pen hebben gekregen, immers geen clausule dat ze die 
frequentie onder voorbehoud toegewezen kregen, en dat 
ze geen schade-eis kunnen indienen? 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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