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Voorzitter: de heer Philippe De Coene

Vraag om uitleg van mevrouw Karin Brouwers tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het stijgende tekort
aan kampeertenten voor jeugdbewegingen
- 2634 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Voorzitter, de jeugdbewegingen in Vlaanderen tellen bijna
190.000 leden. Veel van die jeugdbewegingen gaan in de zomer graag op kamp, liefst voor
een democratische prijs.

Minister, ik dank u voor het heel interessante antwoord dat u gaf op schriftelijke vraag
nummer 437, ergens vlak voor de zomervakantie. Het bevatte cijfermateriaal waaruit bleek
dat er een stijgend tekort is aan kampeertenten voor jeugdbewegingen.

Zomerkampen zijn voor jeugdbewegingen het hoogtepunt in de jaarwerking. Minister, u zei
dat de juiste cijfers niet te achterhalen zijn, maar uit de tentenverhuur van de Uitleendienst
Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) kunnen wij opmaken dat in 2009 ruim 93.000
jongeren in tenten overnachtten. In 2010 waren er 111.000. Het blijkt echter dat die
toenemende populariteit bij steeds meer jeugdverenigingen voor een gebrek aan betaalbare
tenten zorgt voor hun zomerkamp.

Op 24 mei 2006 werd in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie goedgekeurd
betreffende het voortbestaan van kampplaatsen. In deze resolutie werd aan de Vlaamse
Regering gevraagd om de nodige acties te ondernemen om de hoeveelheid, de kwaliteit en de
diversiteit van het aanbod van jeugdverblijfsinfrastructuur te versterken, onder meer door in
voldoende budgettaire ruimte te voorzien.

De situatie dreigt problematischer te worden. De meeste jeugdverenigingen beschikken niet
over het vereiste aantal tenten om hun leden in onder te brengen tijdens het zomerkamp.
Meestal komt men dan terecht bij de ULDK, die ondertussen onderdeel uitmaakt van het
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

In 2010 steeg het aantal aanvragen voor tenten echter met 5 procent ten opzichte van 2009.
Tegelijk werden de voorbije 2 jaar 163 senior- en 182 patrouilletenten buiten dienst gesteld.
Die daling van het aantal tenten, in combinatie met de stijging van het aantal aanvragen, leidt
tot een stevige toename van het aantal weigeringen. In 2009 werden 134 aanvraagdossiers
voor tenten geweigerd wegens uitputting van de stock. In 2010 steeg dit aantal naar 163. Het
gaat, in vergelijking met het totale aantal aanvragen, om een stijging van 11,93 procent in
2009 tot 13,82 procent in 2010.

Minister, u hebt ondertussen met het Belgisch leger een overeenkomst gesloten. Jeugd-
bewegingen die niet via de ULDK aan hun tentenmateriaal geraken, kunnen deels worden
gedepanneerd via Defensie. Ook schijnen hier en daar de gemeenten en provincies iets te
doen – maar als de jeugdbeweging ook daar niet terechtkan, is zij aangewezen op veel
duurder privéverhuur.

Als er wordt uitgegaan van de cijfers van 2010, zouden er 3258 seniortenten moeten worden
aangekocht om aan de vraag te voldoen. Het gaat hier om een bedrag van 14.661.000 euro. Ik
neem aan dat de ULDK niet over een dergelijk budget beschikt. Minister, binnen de
begroting 2011 hebt u wel een extra inspanning geleverd. Daardoor kunnen er dit jaar 217
tentzeilen aangekocht worden, voor een bedrag van 724.000 euro. Dat is, gezien de 3258
nodige tenten, niet geweldig veel.

Wij vrezen dat we, op basis van de demografische ontwikkelingen, de stijgende geboorte-
cijfers, nu al kunnen voorspellen dat dit probleem nog een aantal jaren zal aanhouden.
Misschien zal de nood aan tenten binnen enkele jaren nog groter zijn. Ook het aantal vaste
bivakinfrastructuren dreigt in de toekomst te slinken omdat eigenaars met pensioen gaan. De
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jongere generatie landbouwers verkiest het winstgevender hoevetoerisme boven het onthaal
van jeugdbewegingen. We kunnen dat die mensen niet kwalijk nemen. Er werd ook zeer veel
geïnvesteerd in jeugdlokalen, om ze in orde te brengen met het oog op het toelaten van
overnachtingen. Maar wij vernemen recentelijk dat in een aantal gemeenten de brandweer
vraagt dat die jeugdlokalen, die nu en dan voor overnachtingen worden gebruikt, voldoen aan
de normen van bed and breakfast. Dat lijkt ons overdreven. Minister, misschien moet u dat
eens bekijken met uw collega van Toerisme.

Het is in elk geval noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van een plan van aanpak. Een
inhaalbeweging met het oog op een structurele oplossing voor de volgende jaren dringt zich
op. Misschien moet er een wijziging komen van het decreet op jeugd- en verblijfs-
infrastructuur. Ik spreek mij daarover niet uit.

Er is nog een bijkomend probleem, dat u ook in de schriftelijke vraag hebt aangehaald. Het
huidige depot van de ULDK is bijzonder krap geworden voor de opslag van al het materiaal.
Een nieuwe locatie is op korte termijn een must. Minister, u wachtte op het advies van de
Inspectie Financiën. Misschien is dat er ondertussen. Het zou de bedoeling zijn om een depot
te vinden in de driehoek Machelen-Mechelen-Leuven.

Minister, zijn er ondertussen cijfers voor 2011 bekend of is het daar nog te vroeg voor? Hoe
zult u het probleem van een stijgend tekort aan kampeertenten aanpakken? Heeft het
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen zicht op het totaal aantal
beschikbare tenten van ULDK, provincies, gemeenten, het leger en de jeugdbewegingen zelf?
Uit de vraag bleek niet onmiddellijk dat men daar zicht op heeft. Kan men niet zoeken naar
een methode om er meer zicht op te krijgen via een gezamenlijk register, of is dat allemaal te
ingewikkeld? Ik zou daar graag uw mening over kennen.

Zal in de budgettaire meerjarenplanning in een inhaalbeweging worden voorzien voor
jeugdverblijfsinfrastructuren en tenten? Welke acties zijn er in verband met het
stockageprobleem inmiddels ondernomen? Is er al een advies van de Inspectie van
Financiën? Is er al een concreet zicht op een nieuw depot? Waar zou dat ergens zijn? Is er
ook al gedacht aan een decentralisatie van het depot waarbij in plaats van alles in Machelen te
stockeren, men eventueel kleinere depotruimtes in de verschillende provincies verspreid over
Vlaanderen zou huren, eventueel in samenwerking met de provinciale uitleendiensten?

De voorzitter: De heer Janssens heeft het woord.

De heer Chris Janssens: Minister, mevrouw Brouwers heeft haar vragen omstandig
toegelicht. Ik wil me aansluiten bij haar oproep tot maatregelen om aan het tekort aan
kampeertenten tegemoet te komen. We hebben nu wel de cijfers van 2010 gekregen, maar
alles wijst erop dat ondanks het gebrek aan zon deze zomer, er ook weer een gebrek aan
kampeertenten was voor de jeugdbewegingen. Ze zitten inderdaad met een beperkt budget
waardoor enerzijds zelf tenten aankopen geen optie is, en anderzijds gaan huren bij de
privésector, weer veel duurder is dan bij de ULDK.

Een ander aspect waarover de jeugdbewegingen hun beklag hebben gemaakt deze zomer, is
de overdaad aan regels die er tegenwoordig is om een kamp nog georganiseerd te krijgen. U
hebt bij de Vlaamse Jeugdraad gevraagd om een regulitismap samen te stellen die u op het
einde van de zomer zou worden overhandigd. Hebt u die inmiddels ontvangen? Kunt u op
basis daarvan het beleid versoepelen om tegemoet te komen aan de vraag van de
jeugdbewegingen om de ‘reglementitis’ af te schaffen of zo veel mogelijk te beperken?

De voorzitter: De heer Mahassine heeft het woord.

De heer Chokri Mahassine: Voorzitter, minister, collega’s, deze problematiek is een van de
punten die ook in het actieplan jeugdverblijven staat. Er zijn al veel vragen over gesteld en
we zullen er wellicht later op terug kunnen komen.



Commissievergadering nr. C7 – CUL1 (2011-2012) – 4 oktober 2011 7

De vraag van mevrouw Brouwers over de kampeertenten is uiteraard terecht. We zullen zo
dadelijk het antwoord van de minister daarover kennen.

Ik heb nog een aantal bijkomende vraagjes. Minister, misschien kunt u daar niet onmiddellijk
op antwoorden, maar het zou interessant zijn om met die gegevens rekening te houden.

Hoeveel aanvragen op jaarbasis worden er aan de uitleendienst gericht? Hoe groot is het
tekort in absolute aantallen? Welke verenigingen vallen het meest uit de boot? Hoe is die
geografische spreiding in Vlaanderen? Hebt u hier zicht op?

De voorzitter: De heer Dehandschutter heeft het woord.

De heer Lieven Dehandschutter: Ik sluit me aan bij de terechte vraag van mevrouw
Brouwers. Ik wil wel eens vernemen, nu of bij een volgende gelegenheid, of de minister en de
administratie zicht hebben op wat er gebeurt met de aanvragers die niet bediend kunnen
worden. Wordt daar nog opvolging aan gegeven? Kunnen zij in de privé terecht of gaan ze
dan in een gebouw hun heil zoeken? Is er een zicht of er evoluties zijn in de cijfers van
jeugdkampen in tenten of in bivakhuizen en dergelijke?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Op de gedetailleerde vragen zal ik het antwoord later bezorgen, in de
mate dat we over de gegevens beschikken uiteraard.

Eerst en vooral wil ik tegenspreken dat de jeugdbewegingen geconfronteerd worden met een
stijgend tekort aan kampeertenten. Ik zeg niet dat er geen tekort is, maar dat wil niet zeggen
dat het tekort stijgt. Uit de cijfers van 2011 – het eerste jaar van de samenwerking met
Defensie, en die zal volgend jaar op volle toeren draaien – blijkt dat er veel minder groepen
dan de voorgaande jaren geweigerd werden door de uitleendienst. Ik geef u de cijfers van
2011: geweigerde uitputting stock: 129; opgevist door Defensie of andere alternatieven: 75;
dossiers waar geen oplossing voor is gevonden: 54. Dat is meer dan een halvering ten
opzichte van 2010. De heer Janssens zegt dat alles erop wijst dat het probleem groter is
geworden, maar de cijfers wijzen daar niet op.

Deze cijfers tonen aan dat voor het eerst in vier jaar voor bijna 60 procent van de aanvragers
die een weigering ontvingen, toch een oplossing gevonden werd. Dat is dankzij een zeer
goede samenwerking met Defensie en de inburgering van het nieuwe uitleenreglement, zodat
de groepen minder schroom hebben hun reservaties te annuleren. De gereserveerde tenten
kunnen dan door de uitleendienst opnieuw aangeboden worden aan groepen die
oorspronkelijk geweigerd werden wegens uitputting van de stock.

Ik moet nog even nuanceren. In de zomer was er ook het verhaal van de groep die in het
nieuws was gekomen. Dan bleek dat die groep zijn rekeningen niet had betaald, maar dat was
men vergeten te zeggen. Het is dan wel logisch dat die groep niet meteen bij de eersten was
om een tent te krijgen.

Nogmaals, ik wil het probleem niet minimaliseren. Er zijn er die geweigerd worden, maar we
weten allemaal dat het verhaal soms wat genuanceerd moet worden. We zullen zien – want
het is natuurlijk voorzichtigheidshalve dat ik u deze cijfers geef – of deze tendens wordt
bevestigd in de toekomst.

Ik ben ervan overtuigd dat een betere afstemming op elkaar van de verschillende spelers op
het vlak van uitleningen van tentenmateriaal door mijn dienst ULDK, door Defensie en door
de provincies enerzijds, en de aankoop van een nieuw en duurzamer type tentzeil anderzijds,
positieve effecten kan hebben om tegemoet te komen aan de vragen van de jeugdgroepen.

Met betrekking tot de stijging van de geboortecijfers is het niet vanzelfsprekend dat die
meteen ook leidt tot een stijgende behoefte aan tenten, daar gaan trouwens nog een pak jaren
over. Men mag ook niet vergeten dat het aantal kinderen in het secundair onderwijs de
komende jaren eerst zal dalen om nadien weer te stijgen. Het is dus een beetje genuanceerder.
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De uitleendienst ULDK heeft geen duidelijk zicht op het tentenmateriaal van de verschillende
jeugdgroepen zelf. Dit komt omdat de jeugdgroepen dit niet hoeven te communiceren aan de
uitleendienst. Het is ook niet de bedoeling om de administratieve last voor jeugdgroepen te
verhogen door dergelijke vragen te stellen. Bovendien lenen de groepen ook aan elkaar uit,
wat het overzicht niet gemakkelijk maakt. Laten we niet te veel planlasten invoeren.

Ik meen dat de overheid binnen de bestaande budgettaire beperkingen evenwel creatief moet
zijn om zo efficiënt mogelijk met haar materiaal om te springen. Zo is er bijvoorbeeld de
afspraak met de provincie Vlaams-Brabant om een gelijkaardig akkoord op te zetten als met
het ministerie van Defensie. Daar wordt in het najaar een vergadering over gehouden. Op die
manier kunnen Vlaams-Brabantse jeugdgroepen doeltreffender toebedeeld worden in
tentenmateriaal. Indien deze samenwerking positief beoordeeld zou worden, kan dit systeem
uitgebreid worden naar andere overheden die tenten uitlenen aan jeugdgroepen.

Ter herinnering: het toebedelen van het materiaal van Defensie gebeurt vanaf dit jaar nog
enkel en alleen door de uitleendienst. De uitleendienst krijgt van Defensie in het begin van
het jaar een lijst met al het materiaal dat Defensie ter beschikking heeft voor
jeugdverenigingen. Met andere woorden, de uitleendienst werkt al met een gezamenlijk
register met het materiaal van Defensie.

Er zijn geen cijfers voorhanden die de bewering ondersteunen dat er in de nabije jaren vele
kampplaatsen hun deuren zouden moeten sluiten wegens ‘geen opvolging’. Uit de cijfers van
Toerisme Vlaanderen, dat bevoegd is voor de erkenningen van jeugdverblijfscentra, blijkt er
geen afname van het aantal jeugdverblijfscentra te zijn. Ter zake is het ook belangrijk te
benadrukken dat de afdeling Jeugd jaarlijks meer dan 2.400.000 euro geeft als subsidiëring
van jeugdverblijfscentra en hostels. Het gaat om subsidies, zoals een werkingssubsidie, die
uitbaters stimuleren hun verblijfsaccommodatie te reserveren voor jongeren en jongeren-
groepen.

Met betrekking tot het tentenmateriaal van de uitleendienst zullen er in 2011 minstens 217
tenten aangekocht worden. In mijn antwoord op de schriftelijke vraag heb ik al meegedeeld
dat er voor de eerste keer een ander zeildoek zal zijn: een zeildoek met een meer duurzame
samenstelling, dat dus langer zal kunnen meegaan dan de huidige katoenen zeilen. Dat
betekent ook dat we op korte termijn het aantal jaarlijkse buitendienststellingen kunnen
verminderen en dat de stock zal stijgen. We zullen ook jaarlijks minstens een honderdtal
nieuwe seniorenzeilen aankopen.

Ik heb al eerder gemeld dat het een utopie is te denken dat elke groep automatisch kan
ontvangen wat wordt gevraagd. Het zou eigenlijk geen utopie zijn als de Vlaamse overheid
14,5 à 17 miljoen euro extra zou uittrekken om in de piekperiode, tussen 10 juli en 10
augustus, de tenten te kunnen uitdelen. In de rest van het jaar, gedurende elf maanden dus,
zouden die tenten daar dan gewoon blijven liggen. Als we maatschappelijke prioriteiten
moeten stellen, meen ik dat de leden van de commissie het met me eens zullen zijn dat we dit
misschien wel zouden kunnen doen in tijden wanneer het budgettaire manna uit de lucht komt
vallen, maar dat we de komende jaren geen zulke tijden zullen kennen. Het is in die zin toch
utopisch te denken dat we het aantal tenten kunnen kopen waarmee we iedereen de absolute
garantie kunnen bieden dat zijn groep ook effectief materiaal krijgt.

Ik wil nog een nuance aanbrengen. We merken soms ook dat groepen te veel materiaal
aanvragen. Dat gebeurt soms ook, ook in de zomer. De andere groep die in het nieuws is
gekomen, bleek wel voldoende tenten gekregen te hebben, want die groep zat op een terrein
met ongeveer 65 slaapplaatsen in lokalen. Ze hadden 200 slaapplaatsen nodig en dus zijn er
tenten geleverd voor 135 personen. Misschien vonden die 65 personen het minder leuk om in
een gebouw te slapen dan in een tent, maar goed, ik meen dat naar de capaciteit van het
terrein moet worden gekeken, zowel in de vaste gebouwen als in de tenten.
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We moeten inderdaad meer samenwerken met de provincies. Vlaams-Brabant – dat zult u
heel graag horen – zal daarin een voortrekkersrol spelen.

Het dossier over een mogelijke verhuizing wordt momenteel voorbereid. De huisvestings-
behoefte van de uitleendienst heeft al een positief advies gekregen van de Inspectie van
Financiën, en momenteel zoekt het Agentschap voor Facilitair Management naar een nieuwe
locatie. Er werd afgesproken dat de zoektocht afgelopen moet zijn in oktober 2011 en dan
zullen we proberen om op korte – zelfs heel korte – termijn een nieuwe locatie te vinden.

We zullen niet ingaan op uw suggestie om te decentraliseren, want dat is te duur. We zouden
herstelmateriaal in alle depots ter beschikking moeten houden, er zou overal personeel
moeten zijn om te laden en te lossen, er zou veel heen en weer gereden moeten worden tussen
de verschillende depots en al die depots moeten gehuurd en onderhouden worden. Om al deze
redenen werd ervoor geopteerd om toch een centraal depot te behouden en om niet
gedecentraliseerd te werken.

Ik heb nog een antwoord op de bijkomende vraag van de heer Janssens. We moeten een
onderscheid maken met de planlastregulitis in het algemeen die alle overheden opleggen. Ik
heb die geactualiseerde lijst ondertussen gekregen. Daarnaast werd met de jeugdbewegingen
afgesproken dat ze heel specifiek inzake de kampproblematiek alle moeilijkheden die ze
ontdekken in Vlaanderen en in Wallonië in kaart brengen. Ik meen dat ik die nog niet
gekregen heb, maar dat moet ik nakijken. Op basis van die lijst zal ik een gesprek voeren met
mijn Waalse collega die bevoegd is voor de ruimtelijke ordening om ervoor te zorgen dat in
Wallonië ook de akkers van de boeren ter beschikking blijven voor onze Vlaamse kinderen
en er zal voor worden gezorgd dat de vele verschillende gemeentereglementen een beetje
worden gestroomlijnd zodat de jeugdbewegingen het overzicht kunnen behouden.

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Minister, het is goed dat u cijfers van 2011 bij had, want in de
schriftelijke vraag ging het enkel over 2009 en 2010. Daaruit blijkt dat het probleem kleiner
wordt. Het blijft een groot probleem, maar het wordt kleiner: dat is positief. Toch zou ik
ervoor opletten te zeggen dat het niet zo zeker is dat de jeugdbewegingen snel gaan groeien.
We zitten nu toch al een jaar of zeven met een stijgend geboortecijfer. Die kinderen worden
kleuter en gaan naar de lagere school. We merken dat er hier en daar jeugdbewegingen
werken met een inschrijvingsstop.

Minister Pascal Smet: Daar is een andere reden voor. Dat heeft niets te maken met het
gebrek aan kampmateriaal, dat heeft te maken met het gebrek aan jeugdleiders. Men kan ook
vinden dat de draagkracht van de jeugdvereniging om kwaliteitsvol werk te leveren,
overschreden wordt. Het is wat genuanceerder, mevrouw.

Mevrouw Karin Brouwers: Dat is toch het bewijs dat het aantal dat lid wil worden, stijgt.
Enfin, die discussie gaan we vandaag niet voeren.

U zegt dat u cijfers van Toerisme hebt waaruit blijkt dat het aantal plaatsen in gebouwen
stijgt, maar u sprak van hostels en jeugdherbergen. Dat kan allemaal zijn, maar het aantal
echte, klassieke bivakplaatsen daalt wel, horen wij uit de sector.

Minister Pascal Smet: Daarover had u het niet in uw vraag.

Mevrouw Karin Brouwers: Het is me niet helemaal duidelijk welke cijfers dat zijn van
Toerisme Vlaanderen. Het is absoluut goed dat de stock zal toenemen.

Minister, over de brandveiligheid doen bepaalde korpsen heel moeilijk. Voor de gewone
jeugdlokalen vraagt men om te voldoen aan de normen voor een bed and breakfast. Dat is
uiteraard niet haalbaar voor een gewone jeugdbeweging. Dat is hier en daar het geval,
gelukkig niet overal. Misschien kan daar vanuit Toerisme samen met u ook eens naar worden
gekeken.
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De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Interpellatie van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over de transfercarrousel van personeel
bij de VRT
- 227 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de leegloop van
medewerkers bij de VRT
- 2768 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Minister, de laatste tijd is er een opvallend verloop van
mediapersoneel. Ik trap een open deur in, de kranten hebben er vol van gestaan. Het gaat hier
specifiek over de overstap van VRT-personeel naar de commerciële omroepen. De overname
van VT4 en de problematiek van het voetbalcontract zijn mee de oorzaken van de globale
transfercarrousel, met onder andere enkele VRT-sterkhouders. Ondertussen zijn er ook twee
topfiguren opgestapt: de directeur-generaal van de Vlaamse Mediamaatschappij van vtm en
de topman van VT4. Er is veel nervositeit in de sector. Ik ga al die transfers niet overlopen,
minister. Het is allemaal in de media gekomen. De ene is al belangrijker dan de andere.

Moeten we over personeelsbeleid discussiëren? Ik pleit er eerlijk gezegd voor dat dat bij de
gedelegeerde bestuurder en het directiecomité van de VRT blijft. Het is totaal geen
inmenging, maar ik wil wel mijn bekommernis uiten. De huidige situatie doet vragen rijzen
over het beleid en het toekomstige beleid. U zet ook in op talentmanagement, minister. Talent
dat is gekweekt bij de openbare omroep verlaat de Reyerslaan.

Minister, nu weet ik ook dat er in de privésector voor cruciale functies meestal een niet-
concurrentiebeding in de arbeidscontracten staat. Dat wordt onder meer gedaan om de
bedrijfsknowhow en -strategie toch deels te vrijwaren. De vraag rijst natuurlijk wat een
cruciale functie is.

U hebt er de jongste jaren terecht de nadruk op gelegd dat de openbare omroep moet proberen
steeds meer op eigen mensen in te zetten, daarin te investeren en hen te vormen. Dat is ook
deels bevestigd in de nieuwe beheersovereenkomst. Er is nu eindelijk ook een nieuwe
humanresourcesdirecteur. Die functie is een tijd vacant geweest. Dat is dus positief.

Deze commissie heeft echter een aantal buitenlandse zenders bezocht en daaruit het volgende
geleerd. Wat is een cruciale functie? Het schermgezicht is blijkbaar een bijzonder belangrijke
functie, al was het maar omdat die bij een overstap naar een andere omroep gewoon kijkers
meeneemt. We kennen een aantal van die gevallen in Frankrijk. Ik verwijs ook naar de BBC.
Meestal hebben die het niveau van voetbalvedetten en gaat het over dezelfde transfersommen.

De openbare omroep heeft belastinggeld geïnvesteerd in die personen. Als zij plots
vertrekken en kijkers of strategische beslissingen meenemen, dan vind ik dat dit parlement
daar minstens aandacht voor moet vragen en dat we moeten bekijken hoe we daar op een zo
correct mogelijke manier mee moeten omgaan.

Minister, hoe hanteert de openbare omroep het niet-concurrentiebeding in zijn
arbeidscontracten? Welke richtlijnen liggen aan de basis ervan? Hoe wordt bij de VRT nieuw
talent gerekruteerd om de lege stoelen die zijn ontstaan door de transfers, te vullen? Wat is
het huidige talentbeleid? Hoe en binnen welk tijdsperspectief wordt er opgetreden om te
voorkomen dat er nog meer ervaring en talent bij de VRT verloren gaat, door het vertrek naar
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de commerciële zenders door onder meer aantrekkelijke financiële voordelen? Beschikt de
VRT over specifieke budgetten om daar eventueel een antwoord op te bieden? Is het
geoorloofd dat een personeelslid dat wordt opgeleid met belastinggeld, zomaar kan
vertrekken naar de commerciële media? In welke mate beïnvloedt de nieuwe
beheersovereenkomst deze transfercarrousel? Die laatste vraag is misschien een kwestie van
persoonlijke inschatting. Dit is natuurlijk geen exacte wetenschap, maar het is misschien toch
goed om daarover na te denken.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik sluit me aan bij de heer Decaluwe. Zoals u ook
hebt gemerkt, kende de VRT de voorbije maanden een leegloop qua werkkrachten, en
subjectief bekeken van de verkeerde werkkrachten. Het gaat immers over personen die
werken en iets kennen. Er zitten er sowieso een paar te veel bij de VRT. Het ware beter dat
zij zouden vertrekken, maar dat is een opmerking in de marge.

Het veranderde medialandschap is voornamelijk verantwoordelijk voor die leegloop. Na de
overname van de voormalige SBS-zenders werd er al een verschuiving in dat medialandschap
voorspeld. De transfers kwamen eigenlijk vrij snel op gang. Nu wil ik me ook helemaal niet
bezighouden met het personeelsmanagement van de openbare omroep, maar de VRT is nog
altijd een overheidsbedrijf, betaald door de belastingbetaler, en dan kun je daar toch iets meer
over vragen. Dat de commerciële spelers komen shoppen bij de openbare zender is natuurlijk
ook wel een compliment voor die openbare zender, want dat betekent dat daar kwaliteit en
talent zit.

Minister, ik stel deze vraag omdat dit me eigenlijk enigszins doet denken aan de tijd dat de
BRTN nog bestond, met het marmeren logo, en vtm begon. Toen was er een absolute
leegloop, die als gevolg had dat de BRTN in een neerwaartse spiraal terechtkwam. Er is
immers tijd nodig voor nieuwe mensen opgeleid zijn. Men kan tegenwerpen dat nieuw talent
dan mogelijkheden kan krijgen, maar zo gemakkelijk is dat niet. Dan vraag ik me af of de
openbare omroep geen geheugen meer heeft, of men er niets heeft geleerd. Het zijn ook niet
alleen de bekende namen die verhuizen: ook minder grote namen worden weggekaapt. De
openbare omroep heeft erop gereageerd. Dat is altijd gemakkelijk. Dan krijgen we van u nog
een andere reactie. De oproep stelt dat dit onvermijdelijk is in een mediawereld in transitie.

Wat zijn de motieven van de mensen die vertrekken? De ene heeft het over een nieuwe
uitdaging. Lees: beter betaald. Iemand heeft het over de belemmering van de artistieke
vrijheid door de nieuwe beheersovereenkomst, die de nadruk legt op de publieke opdracht
van de VRT. Dat vond ik een hele mooie. Ook heeft men het over de houding van de VRT-
directie. Die wordt een gebrek aan daadkracht verweten. Zo zou het aanbieden van een
tegenvoorstel pas na lang aarzelen gebeuren. Er wordt weinig aandacht besteed aan
carrièreplanning voor medewerkers. Dat moet blijkbaar nú worden opgelost, nu blijkbaar een
aantal mensen plots vertrekken, door het aantrekken van een nieuwe humanresources-
manager, die een talentbeleid moet ontwikkelen. Als ik dat goed lees, is er totaal geen
talentbeleid bij de VRT. Mensen gaan er nu vandoor, en voor dat talentbeleid is ontwikkeld,
staan we – aan het tempo van de openbare omroep – twee jaar verder voor daar misschien
vruchten van worden geplukt. Het lijkt me dat de concurrenten dan al met al het VRT-talent
zijn gaan lopen. Dan komt dat dossier hier netjes opnieuw in de commissie en wordt hier
gevraagd waarom de VRT er niet in slaagt om talent te ontwikkelen.

Het is hier daarnet al aangehaald. Ik vraag me af welke contracten er eigenlijk worden
afgesloten met mensen in sleutelfuncties, mensen die toch zeer veel verantwoordelijkheid
hebben ten opzichte van de netten van de openbare omroep en de producten die naar buiten
komen. Veel van dergelijke contracten, zelfs in de sector van de IT, in de sector van de
nieuwe media, in de privésector, bevatten inderdaad een niet-concurrentiebeding. Volgens de
informatie die ik nu heb, stappen mensen doodleuk over van de ene baan naar de andere baan
in een concurrerend bedrijf. Ik ben daar niet tegen: dat is de vrije markt. Ze kunnen dat echter
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gemakkelijk doen en de week erop bij de commerciële concurrent werken, terwijl er totaal
geen niet-concurrentiebeding is, wat betekent dat de openbare omroep, of de cel die bezig is
met personeelszaken, blijkbaar eigenaardige contracten afsluit. Ik blijf dus wat op mijn
honger ter zake. Dat zou ik graag willen weten.

Minister, heeft men het bij de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst ooit
gehad over een mogelijke leegloop van VRT-medewerkers, nu het Vlaamse medialandschap
veranderd is? Is er ook sprake van geweest om de VRT-medewerkers in te lichten over die
nieuwe beheersovereenkomst en het groeien van die publieke opdracht? Dan had men dit
eigenlijk wel kunnen zien aankomen. Men had zich proactief kunnen opstellen, maar
proactief denken of vooruitdenken is soms het probleem bij de openbare omroep.

Wat denkt u van het toenemende aantal vertrekkende VRT-sterkhouders? Zijn er op dit
ogenblik accurate en snel te verkrijgen cijfers over in- en uitstroom bij de openbare omroep?
Ik wil niet wachten op jaarverslagen, want dan zijn het weer vijgen na Pasen. Je kunt er toch
niet omheen dat we in een snel veranderend medialandschap zitten. Wie een nieuw hrm-
beleid wil voeren, moet minstens weten wat er aan het gebeuren is.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, de heer Decaluwe heeft erop gewezen dat het
inderdaad niet gemakkelijk is om te beslissen of te definiëren wat dan wel die cruciale
functies zijn. Geldt dat voor elk schermgezicht of elke presentator?

Het in contracten inschrijven van een niet-concurrentiebeding kost geld. Doorgaans staat daar
een compenserende vergoeding tegenover. Wellicht kan de openbare omroep daar maar beter
niet te licht over gaan.

Dat de beste werknemers worden overgenomen of overgekocht door andere bedrijven, is een
fenomeen dat we overal zien. We zien het in de commerciële en in de niet-commerciële
bedrijven en de non-profitsector – dus ook bij de openbare omroep. Wellicht is de enige
remedie dat je die mensen arbeidsvoorwaarden en contracten aanbiedt die aantrekkelijk
blijven. Maar als de VRT op dat punt zou beginnen op te bieden, zouden wij waarschijnlijk
de eersten zijn om daar kritiek op te hebben.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister, de vragen van mijn collega’s verbaasden mij, maar
anderzijds toch ook weer niet omdat er in het medialandschap voldoende flexibiliteit moet
zijn voor mensen die andere uitdagingen willen aangaan. Maar het blijft wel een probleem.
Het is niet iets recents. Is het ooit anders geweest? Bij de start van vtm zijn er heel veel
mensen van de VRT naar vtm gegaan. De VRT kan, als zij er niet op een verstandige manier
mee omgaat, dit commerciële opbod moeilijk winnen omdat de commerciële jongens over
andere budgetten beschikken.

We hadden het hier al over het concurrentiebeding in bepaalde contracten. Wat zijn cruciale
functies? Dat ligt voor de hand. Dat zijn schermgezichten, maar ook mensen die het beleid
bepalen: hoofdredacteuren en dergelijke.

De aanleiding voor deze vragen is vermoedelijk de overstap van Liesbet Vrieleman naar SBS.
Zij begint binnenkort bij De Vijver. Die overgang gaat veel te snel. Op die manier laat men
heel veel knowhow van de VRT wegvloeien. De openbare omroep moet daar in zijn
personeelsbeleid op een andere manier mee omgaan.

In de arbeidsovereenkomsten die de laatste vijftien jaar worden gesloten tussen de VRT en
het personeel gaat het niet om statutairen maar om gewone medewerkers, die vandaag bij de
VRT aan de slag zijn en morgen wellicht bij een andere omroep als er andere voordelen aan
verbonden zijn. Als bevoegde minister moet u erover waken dat de expertise en de ervaring
die worden opgebouwd bij de VRT, renderen en bij de VRT blijven. Of dat nu met
belastinggeld gebeurt of niet, doet er weinig toe. U zult uiteindelijk finaal nooit kunnen
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vermijden dat mensen op een bepaald ogenblik de keuze maken om te vertrekken. Maar dan
zou het zo moeten zijn dat ze een bepaalde periode niet in die sector kunnen werken, niet
alleen niet bij de commerciële omroepen, maar in de hele sector niet. Dat is zeer courant in
bedrijven. Dit moet ook bij de VRT een courante praktijk worden. Heel veel mensen gaan nu
te gemakkelijk naar de concurrentie.

Omgekeerd komen er veel minder van de commerciële omroepen naar de openbare omroep.
Het gaat meestal om VRT-medewerkers die naar de commerciële omroepen gaan. Het
personeelsbeleid, het hrm en de contracten moeten hier transparant zijn, zodat mensen niet
zomaar kunnen weggaan.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, ik heb jullie vragen voorgelegd aan de VRT. Ik kan u het
antwoord op een aantal punctuele vragen geven. Daarna kunnen we daaraan een aantal
bedenkingen toevoegen.

Tijdens de onderhandelingen over de beheersovereenkomst werden met de VRT diverse
dossiers besproken met betrekking tot het personeelsbeleid van de openbare omroep in globo.
Het specifieke luik dat vooral gaat over dat personeelsbeleid, werd ingeschreven onder punt
6.4, ‘creativiteit en efficiëntie’. Daarbij werd niet enkel gesteld dat de VRT een talentbeleid
moet ontwikkelen om medewerkers aan te trekken, maar ook om deze in te zetten en te
behouden.

De VRT meldt me dat de VRT-medewerkers sinds september in groepen stapsgewijs worden
ingelicht over de nieuwe beheersovereenkomst en de toegenomen publieke opdrachten van de
omroep. De beheersovereenkomst kwam immers tot stand in de zomermaanden, en in die
periode en nadien is gewerkt aan de voorbereidingen om de nieuwe krachtlijnen en de
verwachtingen ten aanzien van het VRT-aanbod, zoals ze zijn vermeld, goed te kunnen
communiceren. Dat gebeurt sinds enkele weken aan de hand van interne informatiesessies bij
de verschillende diensten. In die sessies wordt de nadruk gelegd op het belang van een goede
uitvoering van de openbareomroepopdracht en op het feit dat de Vlaamse overheid een sterke
en slagkrachtige openbare omroep belangrijk vindt.

Het is moeilijk in te schatten in welke mate de nieuwe beheersovereenkomst de
transfercarrousel beïnvloedt. Een rechtstreekse invloed tussen het afsluiten van de nieuwe
beheersovereenkomst en de huidige transfers in de Vlaamse mediasector is moeilijk aan te
tonen. Natuurlijk weten wij allemaal dat er veel evoluties zijn in het medialandschap. Er zijn
technologische evoluties en er verschijnen nieuwe partners op het terrein. Dat heeft natuurlijk
ook een impact. De discussie over de onzekerheid of over de missie van de VRT zal
ongetwijfeld voor sommige mensen ook een momentum vormen om een aantal zaken op een
rijtje te zetten. Zo kan het dat er een aantal carrièrewissels gebeuren.

De wettelijke voorwaarden die aan het hanteren van een concurrentiebeding verbonden zijn,
maken dat het voor een bedrijf als de VRT niet gemakkelijk is om dit toe te passen. De
werknemers waarvoor een niet-concurrentiebeding in het contract wordt ingeschreven,
worden volgens de wet in twee categorieën opgedeeld. Voor medewerkers met een jaarloon
tussen 30.535 euro en 61.071 euro is het beding enkel toegelaten voor functies bepaald bij
een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Voor medewerkers met een jaarloon van meer
dan 61.071 euro kan dat ook, tenzij de functies in een cao uitgesloten zijn. Hier geldt dus de
omgekeerde redenering.

Voor de VRT heeft dit gevolgen. De VRT valt als overheidsinstelling niet onder de
wetgeving op de cao’s. Mutatis mutandis zou men hier een cao kunnen vervangen door een
akkoord in het bevoegd onderhandelingscomité XVIII van de Vlaamse Gemeenschap. Dit
veronderstelt met andere woorden een akkoord van de vakverenigingen. Bij ontstentenis van
zo’n akkoord houden de loonvoorwaarden in dat het hoofdzakelijk om managementfuncties
zou gaan waar we het toepassen van het concurrentiebeding zouden kunnen toepassen. Voor
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nieuwe contracten is dit dan ook steeds meer het geval. Daarin worden steeds meer dat soort
formules opgenomen.

De tweede wettelijk bepaalde voorwaarde luidt: de kennis die door een concurrentiebeding
kan worden beschermd, heeft enkel betrekking op een bijzondere kennis op technisch of
handelsgebied. In meerdere vonnissen en arresten zijn deze bepalingen verder verfijnd. Uit
lezing van deze vonnissen en arresten, samen met de wetgeving, blijkt dat je daar redelijk
strikt mee moet omgaan. Voor de VRT betekent dit dat het aantal functies dat hieronder valt,
eerder beperkt is.

De werkgever die dit beding zou inroepen, moet drie zaken aantonen: dat de medewerker
dezelfde kennis gebruikt ten voordele van de concurrent; dat de medewerker die kennis bij
hem heeft verworven; dat het gebruik van die kennis schade kan berokkenen. Dat vormt een
hele bewijslast voor de werkgever. Het is voor de VRT moeilijk om aan te tonen dat iedere
keer aan al deze voorwaarden voldaan is. Meer bepaald met betrekking tot creatieve kennis is
het volgens de VRT zo goed als onmogelijk om te bewijzen dat de betrokken medewerker die
niet van zichzelf had maar enkel door zijn vorige functie bij de VRT heeft kunnen verwerven.

Ten slotte moet de werkgever die een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst
opneemt, een eenmalige vergoeding van minstens 50 procent van het brutoloon betalen,
maximum voor 12 maanden loon, aan de medewerker die zijn contract wil opzeggen, voor
zover de werkgever de toepassing van dit beding wil afdwingen. Als men de vrijheid van de
medewerker beperkt, moet men bereid zijn om hiervoor een prijs te betalen.

Rekening houdend hiermee en met het gegeven dat de toenemende concurrentie een feit is
van de afgelopen jaren, moet men voor nieuwe contracten die oefening maken. Men moet
onderzoeken of men, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, een concurrentiebeding
kan inschrijven. Het is geen eenvoudige algemene regel die op al het personeel kan worden
toegepast.

Hoe wordt er bij de VRT nieuw talent gerekruteerd voor de invulling van de lege stoelen?
Wat is het huidige talentbeleid? Voor mediagerelateerde functies is de VRT nog altijd voor
de meeste mensen een aantrekkelijke werkgever. Daarnaast zijn er bij de VRT, net als in de
algemene markt, ook een aantal knelpuntfuncties waarvoor het een beetje moeilijker is om
mensen te vinden. Dat geldt minder voor de creatieve sector dan voor de technologie.

De VRT-vacatures en ruimere informatie over werken bij de VRT zijn te vinden op de jobsite
van de VRT. Voor sommige knelpuntfuncties doet de VRT soms een beroep op
gespecialiseerde ‘searchbureaus’ die in die specifieke profielen ervaring hebben. Soms wordt
er een specifieke en gerichte campagne gevoerd. Er wordt ook ingegaan op opportuniteiten
waarbij ervaren medewerkers uit de mediasector die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen,
zichzelf aanbieden. In 2010 ontving de VRT 431 sollicitaties voor gepubliceerde vacatures.
132 mensen solliciteerden spontaan.

De VRT hecht ook veel belang aan het geven van kansen aan eigen medewerkers. Alle
vacatures worden daarom ook intern bekendgemaakt. De VRT-medewerkers kunnen
rechtstreeks solliciteren via een interne ‘sollicitatiewizard’. Zo werd in 2010 79 procent van
alle vacatures door interne doorgroei ingevuld. De VRT stimuleert de groeikansen van de
medewerkers onder meer door een breed aanbod aan interne en externe opleidingen.

De VRT bereidt de instroom van nieuw talent bewust voor en doet dit zowel via gerichte
schoolstages als door haar aanwezigheid op jobbeurzen. De VRT maakt jaarlijks afspraken
met de stageverantwoordelijken van de scholen of studierichtingen die jongeren voorbereiden
op een job in de media. In 2010 deden zo 215 studenten een stage bij de VRT op een of
andere dienst.

Hoe en binnen welk tijdsperspectief wordt er opgetreden om te voorkomen dat er nog meer
ervaring en talent bij de VRT verloren gaat? Het retentiemanagement bij de VRT heeft



Commissievergadering nr. C7 – CUL1 (2011-2012) – 4 oktober 2011 15

verschillende dimensies. Het is immers niet alleen via attractieve financiële voorwaarden dat
medewerkers kunnen worden gemotiveerd om te blijven, het betreft ook de jobinhoud en
uitdagingen, de omgeving waarin wordt gewerkt, de doorstromingsmogelijkheden waarin
wordt voorzien door interne bevordering enzovoort.

In een aantal van deze zaken kan de VRT buigen op een lange ervaring. Daarnaast zijn er een
aantal zaken die in de nabije toekomst verder moeten worden bekeken. Laten we het hier
maar zeggen: de problematiek van de huisvesting van de VRT is zeker een issue. Het is niet
altijd de meest inspirerende werkomgeving.

Ook op het vlak van de financiële voordelen wil ik aangeven wat ook de heer Vandaele zei:
daar moet de VRT wel wat rekening houden met de toegenomen concurrentie, maar moet als
overheidsbedrijf geen zotte dingen doen. Dat is een evenwichtsoefening. De VRT is er zeker
mee bezig om te bekijken hoe zij dat evenwicht kan bewaren.

Doordat we in een situatie zitten waar er in de markt heel veel verandert, betalen sommige
concurrenten volgens de VRT bovenmatige bedragen aan bepaalde profielen die ze absoluut
willen aantrekken. Recent kregen ook sommige VRT-medewerkers dergelijke voorstellen.
Dan vind ik ook dat de VRT niet kan meedoen aan dat opbod. Voor een overheidsbedrijf zijn
daar grenzen aan.

Hoe sta ik tegenover de toenemende lijst van VRT-sterkhouders die andere oorden opzoeken?
Moet de VRT zich proactiever opstellen? Het is evident dat in een sterk gewijzigd
medialandschap dat volop in beweging is, er zich sterke personeelsfluctuaties voordoen. Deze
situeren zich niet enkel tussen de openbare omroep en de commerciële omroepen, ook tussen
de commerciële omroepen zelf zijn er verschuivingen en mensen die van job veranderen.

De VRT stelt dat ze zich er in het voorjaar van bewust was dat de groeiplannen van de
voormalige SBS-zenders en de reactie van de VMMa hierop, aanleiding zouden geven tot op
zijn minst een kleine oorlog om talent. Daarop is een beleid uitgewerkt waarbij de VRT zich
proactief heeft voorbereid op eventuele verschuivingen. Het klopt dat een aantal VRT-
medewerkers zijn vertrokken, maar van die vertrekkers zijn er ook al weer enkele
teruggekeerd.

De openbare omroep stelt dat ze niet altijd op dezelfde manier talentvolle medewerkers aan
zich kan binden als de commerciële omroepen. Vooral het financiële argument voor sommige
high profiles kan de VRT niet altijd volgen. Ze kan wel op andere manieren mensen
aantrekken en overtuigen om bij de VRT te blijven.

Ik wil er een persoonlijke noot aan toevoegen. Misschien is het niet zo slecht omdat de VRT
als openbare zender toch altijd de functie van kweekvijver voor talent op zich heeft genomen.
Als mensen een opleiding krijgen en een talent ontwikkelen, en ze kunnen daarna elders in de
sector tewerkgesteld worden, hoeft dat in zijn totaliteit voor de kijker en luisteraar in
Vlaanderen geen slecht nieuws te zijn, integendeel. Het is iets waar de openbare omroep
misschien sowieso rekening mee moet houden. Misschien moet ze er iets flexibeler of
ruimdenkender naar kijken dan een privébedrijf dat zou doen. Ik vind dat in se geen negatief
issue. Natuurlijk mag het er niet toe leiden dat de VRT onvoldoende talent in huis zou hebben
om kwaliteitsvolle programma’s te maken. Het evenwicht moet bewaard worden. Maar de
VRT zelf is zich daarvan bewust en bereidt zich voor. Er is al op gewezen dat er een nieuwe
HR-manager is aangeduid die haar schouders eronder zal zetten om het HR-beleid met al zijn
aspecten, verder te ontwikkelen.

Precies om die reden hebben we in de beheersovereenkomst het belang van talent te
ontwikkelen en te behouden als een specifieke doelstelling ingeschreven. De VRT zal dat
zeker opnemen.

Beschikt de VRT hiervoor over specifieke budgetten? De VRT bereidt zich uiteraard voor om
haar sterkhouders te behouden en probeert daarmee om te gaan. Is het geoorloofd dat een
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personeelslid dat wordt opgeleid met belastinggeld, kan vertrekken? Daar heb ik al wat op
geantwoord. Het arbeidsrecht voorziet voor de werknemer in de vrijheid om van werkgever te
veranderen. Het gaat meestal ook om contractuelen. Daar moet de VRT mee omgaan.

Er was een vraag van de heer Verstrepen over de cijfers. In het kader van het besparingsplan
werden in 2010 twee maatregelen genomen. Medewerkers konden op vrijwillige basis kiezen
voor diverse uitstapmaatregelen. Daardoor stroomden in 2010 161 medewerkers vrijwillig
uit. Tegelijk werd een selectieve wervingsstop ingevoerd. Die maakte dat in 2010 slechts 39
nieuwe medewerkers in dienst zijn getreden.

Sinds 1 januari 2011 heeft de VRT opnieuw een 100-tal medewerkers in dienst genomen. Het
gaat daarbij niet allemaal om voltijdse contracten van onbepaalde duur, maar ook om
tijdelijke, projectgebonden contracten of om vervangingscontracten voor medewerkers die de
VRT tijdelijk verlaten, bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof. Die aanwervingen gebeuren
binnen de toegewezen personeelscontingenten die deel uitmaken van het besparingsplan – dat
is heel duidelijk becijferd en maakt zo ook deel uit van de nieuwe beheersovereenkomst.
Door dit besparingsplan is het totaal aantal personeelsleden bij de VRT in de eerste acht
maanden van 2011 netto met 92 fulltime-equivalenten (fte) verminderd.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Minister, ik dank u voor het uitgebreide antwoord. Er zitten
positieve elementen in. De VRT doet inspanningen voor de nieuwe medewerkers – misschien
zou men dat voor de bestaande medewerkers ook moeten doen – opdat die zich bewust zijn
dat ze voor een publiek bedrijf werken.

Het is belangrijk dat men niet eindeloos kan en zal meegaan in het opbod. Men moet er zelf
over oordelen hoe ver men daarin kan gaan.

Het is geen intrinsiek negatief verhaal, maar een bewustwordingsverhaal. Op het ogenblik dat
we de vraag indienden, was er nog niet zo lang een HR-manager. Die plaats is meer dan een
jaar vacant geweest. Het is geen zaak van de VRT. Heel de wetgeving omtrent het
concurrentiebeding zit in hokjes. Ik heb de indruk dat dat destijds is geschreven vanuit de
problematiek van industriële spionage, en dat het vooral te maken heeft met financiële,
bancaire en industriële elementen. Als men bijvoorbeeld een cruciale pion verplaatst, kan dat
misschien tot gevolg hebben dat men 5 tot 10 procent minder marktaandeel heeft. Ik ben
altijd tegen de exclusiviteitscontracten geweest. Stel dat VT4 straks nog een groter
marktaandeel wegkaapt, vooral op basis van knowhow die destijds jarenlang is opgebouwd
bij de openbare omroep, dan was het misschien beter dat men daar anders mee had
omgegaan.

Minister, mijn enige boodschap is dat men, via het signaal dat u van hieruit meegeeft, daar op
een goede manier probeert mee om te gaan. Niet iedere functie is dezelfde. We moeten in het
belang van de publieke omroep ons misschien niet protectionistisch opstellen – want dat is
een groot woord –, maar we moeten er toch aandacht voor hebben om wat afscherming te
hebben.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik dank u voor de zeer uitgebreide en duidelijke
uitleg. Ik heb nog enkele aanvullende vraagjes.

Er is een oud zeer dat de kop opsteekt, daarom wil ik het onder de aandacht brengen. De VRT
creëert mediamensen, leidt hen op, investeert met overheidsgeld en ziet dan op cruciale
momenten deze ‘afgewerkte producten’ vertrekken naar de privé en daar hun kapitaal
opbouwen omdat ze dat bij de openbare omroep niet kunnen. Dat is een oud zeer. Je kunt het
die mensen niet kwalijk nemen dat ze op andere plekken meer gaan verdienen omdat ze
vinden dat ze het bewezen hebben. Daar zou toch meer aandacht aan besteed moeten worden.
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Wat u hebt opgesomd, ging hoofdzakelijk over de contracten met mensen vast in dienst bij de
openbare omroep. Je hebt natuurlijk ook een groot deel freelancers en freelancers die werken
vanuit vennootschappen. Daarbij is het gemakkelijk een concurrentiebeding te creëren. Ik
trek de lijn even door naar het management van de openbare omroep. Het zou interessant zijn
om te weten volgens welke contracten het management op elk niveau van de openbare
omroep werkt. Zijn dat vaste contracten of contracten via vennootschappen? Tony Mary en
Piet Van Roe hebben via vennootschappen op een bepaald moment de VRT bestuurd. De
vennootschap van Van Roe was eigenlijk de bestuurder van de openbare omroep. Nu werkt
heel het management vast in dienst. Ook zij kunnen jobhoppen naar andere media zonder
concurrentiebeding. Dat zou ik een verkeerd signaal vinden. Voor de rest kan ik me vinden in
de uitleg.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Mijnheer Verstrepen, ik ben zelf absoluut tegenstander van
zogenaamde vennootschapscontracten voor managers in de overheidsdienst. Ik kan natuurlijk
niet spreken over het verleden, maar met mevrouw De Preter hebben we een gewoon
arbeidscontract van onbepaalde duur afgesloten.

Met redenen omklede motie

De voorzitter: Door de heer De Gucht werd tot besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op de tweede
werkdag volgend op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

■ 

Interpellatie van de heer Wim Wienen tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over het financieel plan 2012-2016 van de
VRT, opgenomen als bijlage bij de nieuwe beheersovereenkomst
- 206 (2010-2011)

Interpellatie van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over het aanspreken van de reserves door
de VRT
- 207 (2010-2011)

De voorzitter: Collega’s, over dit onderwerp stond ook een interpellatie van de heer
Tommelein geagendeerd, maar hij is helaas verontschuldigd. Ik heb de minister gevraagd om
toch ook het antwoord op die interpellatie mee in zijn antwoord op te nemen.

De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Minister, het was met een bloedend hart dat ik verstek moest geven
bij de gezellige bijeenkomst over de beheersovereenkomst afgelopen zomer. Ik dacht bij
mezelf: op welke manier kan ik daar nog op terugkomen? Deze interpellatie is eigenlijk de
meest geschikte vorm om dat te doen.

Minister, alle gekheid op een stokje, we hebben deze vakantie de nieuwe
beheersovereenkomst ontvangen, het getekende stuk. Een van de bijlagen is het ‘Financieel
Plan 2012-2016’. Ik was enigszins verrast dat uit het plan blijkt dat de VRT in sommige van
de komende vijf jaren waarover deze beheersovereenkomst loopt, een negatief resultaat mag
hebben, namelijk een tekort van ongeveer 5,9 miljoen euro in 2012, 6,5 miljoen in 2014 en
net iets meer dan 3 miljoen in 2016. Men zou deze tekorten enigszins beperken of oplossen
door te putten uit de reserves van de VRT.
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Ik vond dat enigszins opvallend omdat in vorige sessies, telkens we de jaarresultaten van de
VRT bespreken, wat we komende dinsdag ook zullen doen, er in de commissie Media
politieke eensgezindheid is over het feit dat dat niet de goede manier van werken is en dat dat
niet onmiddellijk een manier is om de VRT financieel gezond te maken. In het jaarverslag dat
we trouwens volgende week zullen bespreken, zullen we ook zien dat er een serieus
structureel tekort is, waarvoor ook uit de reserves wordt geput. Ik vraag me af hoe het komt
dat na al die maatregelen die de VRT de afgelopen jaren heeft genomen en de zware
besparingsronde die de VRT heeft gekend en die bij momenten zelfs pijnlijk was, men nog
steeds niet in staat is om een positief resultaat voor te leggen.

We mogen natuurlijk ook niet vergeten, minister, dat die reserves niet eindeloos zijn. Men
kan er niet uit blijven putten. Een zware dobber voor de VRT was de pensioenregeling, meer
bepaald het tekort van financiering voor de pensioenen van de statutaire mensen bij de VRT.
De regering heeft dat opgelost, waarvoor trouwens mijn felicitaties, want op dit punt heeft de
Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid genomen. Het is echter niet de enige grote
financiële uitdaging voor de VRT. We hebben in de nieuwe beheersovereenkomst gelezen dat
men in de loop ervan zal zorgen voor een oplossing van de infrastructuur van de VRT, voor
de gebouwen. We weten dat het TOM-project het niet echt heeft gehaald.

Heel interessant is dat we als parlementsleden van de VRT, kort nadat het bericht in de media
is gekomen over de structurele tekorten, een mail hebben ontvangen met enige
verduidelijking. Ik dank de VRT daarvoor, het is een voorbeeld van hoe het kan zorgen voor
iets meer transparantie. Inhoudelijk ben ik echter met een dubbel gevoel blijven zitten. Aan
de ene kant ben ik tevreden dat die transparantie aan de dag wordt gelegd, aan de andere kant
vraag ik me af wat de intentie van de VRT is om dit zo te laten weten. Er staat bijvoorbeeld in
dat de financiering van de inhoudelijke opdracht stabiel is en structureel in evenwicht. Het
zou maar erg zijn indien dat niet zou lukken. Het is een oud zeer bij de VRT dat dat een
probleem was. Nu lukt dat wel en ik vind het maar een normale manier van werken dat de
VRT zeker voor de inhoudelijke opdracht structureel in evenwicht kan zijn. Om aan te geven
waar er vooral uit de reserves wordt geput, verwijst men onder meer naar onderzoek en
innovatie en naar de digitalisering van het archief. Eigenlijk zegt men dat de Vlaamse
overheid voor te weinig middelen zorgt om die opdrachten uit te voeren. Ik ben het daar niet
mee eens. De VRT stelt eigenlijk dat het tekort te wijten is aan de Vlaamse overheid, en ik
vind het een beetje onterecht om het zo te stellen.

Minister, waarom werd er in dit financieel plan voor gekozen dat de negatieve resultaten
zullen worden bijgepast uit de reserves? Ik herhaal dat ik dat geen goede manier van werken
vind, het is alleszins geen manier om tot een structureel en financieel gezonde VRT te komen.

In de mail heeft de VRT zelf een beetje aangegeven hoe het komt dat er in de
beheersovereenkomst negatieve resultaten blijven staan, maar ik blijf zitten met de vraag of
ze niet op een andere manier kunnen worden opgevangen. Waren de structurele besparingen
van de afgelopen jaren dan onvoldoende? Moeten er andere komen?

Wat met de uitdagingen waar de VRT voor staat, onder meer het omroepgebouw? Ik weet dat
de pensioentekorten zullen worden bijgepast door de Vlaamse overheid. Het lijkt me al te
sterk dat de Vlaamse Regering ook een volledige nieuwe infrastructuur voor de VRT zou
betalen. Putten uit de reserve is dan natuurlijk minder problematisch, maar in verband met de
infrastructuur lijkt het me nuttig dat er voldoende reserves bij de VRT blijven. Wat zijn de
gevolgen op lange termijn?

Aan de hand van de voorliggende cijfers en het financieel plan stel ik enkel vast dat de VRT
er de komende vijf jaar met de nieuwe beheersovereenkomst niet in zal slagen om structureel
financieel gezond te zijn. Ik betreur dat en ik vraag me af wat de gevolgen zijn op langere
termijn, gelet op de prognoses die de heer Decaluwe reeds meermaals te berde heeft gebracht
in deze commissie.
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Bent u niet van oordeel dat we door op deze manier te werken, het algemene en financiële
probleem van de VRT een beetje voor ons uit schuiven naar een volgende regering of naar
volgende regeringen?

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Voorzitter, minister, de vraag is op dit ogenblik natuurlijk een
beetje gedateerd, maar blijft toch heel leuk. Het is blijkbaar een gewoonte geworden bij de
openbare omroep om als boekhoudkundige techniek de reserves aan te spreken om
evenwichten te creëren, maar dat betekent natuurlijk niet dat we die techniek goed moeten
vinden. Ik heb die nooit goed gevonden. Dat is mijn mening en daarom stel ik er ook
regelmatig een vraag over.

Ondanks een forse verhoging van de VRT-dotatie mag de VRT volgend jaar letterlijk een
verlies maken van 5,9 miljoen euro, dat staat in het financieel plan van de beheers-
overeenkomst. Dat verlies wil men dan wegwerken door de reserves aan te spreken. Het
uiteindelijke verlies zal hierdoor ongeveer 2,5 miljoen euro bedragen.

Wat vinden we op pagina 50 van de beheersovereenkomst? We zien daar dat de reserves
worden aangesproken voor 2,2 miljoen euro ‘aanwending reserves digitale initiatieven’ en
voor 1,2 miljoen euro ‘aanwending reserves onderzoek en innovatie’. Ondanks het
aanwenden van die reserves is er zelfs nog een verlies van 2,46 miljoen euro.

De VRT heeft daar doodleuk op gereageerd en zegt dat er niets aan de hand is. Het klinkt een
beetje als de PIGS-landen die de speculanten willen kalmeren. Volgens de uitleg van de VRT
waren de extra kosten voor sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het EK voetbal
de reden. Ik wil wel aanvaarden dat die evenementen extra kosten met zich meebrengen,
maar ik heb er altijd op gedrukt bij de openbare omroep dat wie 1 euro heeft, maar 1 euro kan
uitgeven. Als de VRT die kosten niet voorziet, is ze slecht bezig. Ik heb dus de indruk dat
men niet goed bezig is op dit vlak. Er mag zeker geen sprake zijn van een verhoging van de
dotatie, dat wil ik er ook even aan linken.

Voor de rest benadrukt de VRT dat aan de belangrijkste voorwaarde wordt voldaan, namelijk
een structureel evenwicht over de hele periode. Ofwel begrijp ik het allemaal niet zo goed,
maar valt er toch iets over te zeggen. Volgens de VRT wordt een overschot geboekt van
981.000 euro over vijf jaar, maar dit kan natuurlijk alleen maar door de techniek waarbij
reserves worden aangesproken. Zonder het aanwenden van die reserves zou er een verlies zijn
van 4,6 miljoen euro. Dat blijft bij mij hangen.

De VRT was er wel snel bij om een mail rond te sturen waarin de onjuistheden van de
mediaberichten over het financieel plan werden benadrukt, en daarin werd een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke opdracht en de toegevoegde opdracht van de
openbare omroep. Bij de inhoudelijke opdracht zegt de VRT “structureel in evenwicht te zijn
ondanks de kosten van bepaalde sportevenementen”. De VRT vervolgt: “Deze tekorten
worden dan opgevangen door lagere kosten voor haar inhoudelijke opdracht in de oneven
jaren.” Dat vond ik een fijne, en daar wil ik wel eens wat uitleg over krijgen. Ik stel me dan
de vraag of we dan een kwaliteitsdaling zullen krijgen in de oneven jaren. Hoe zit het dan?
Plotseling kunnen de kosten dan wel naar beneden. Ik vind dat een vreemde kronkel.

Bij de toegevoegde opdracht geeft men toe gedurende een beperkte periode middelen uit de
reserves aan te spreken. Men vindt dit een normale techniek. In het verleden zijn hier
nochtans, ook tijdens de vorige legislatuur, heroïsche discussies gevoerd over het aanspreken
van die reserves en over het opsouperen van de reserves van de openbare omroep, ook door
collega’s van de meerderheid. Nu wordt dat als een glijmiddel gladjes aanvaard. De techniek
wordt bijna als een verworven goed beschouwd, en dat is volgens mij een verkeerd signaal.

Minister, ik heb twee vragen. Vindt u dit een goede manier van werken, het verlies
opsmukken door reserves aan te spreken om dan boekhoudkundig in evenwicht te geraken?
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Ook op de lange termijn hanteert de VRT dit trucje en zelfs dan nog boekt ze slechts een
overschot van 981.000 euro. Het verlies zou heel groot zijn indien men dit niet zou doen.
Vindt u dat de juiste techniek?

De voorzitter: De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Jean-Jacques De Gucht: Voorzitter, minister, ik sluit me graag even aan bij deze
interpellaties. We hebben het financieel meerjarenplan 2012-2016 van de VRT gekregen,
evenals de projectie van het ESR-resultaat voor dezelfde jaren. Een eerste lezing leert dat de
inkomsten een eerder regelmatige verhoging kennen, de distributie-inkomsten uitgezonderd.

De uitgaven daarentegen maken nogal vreemde bokkensprongen waarbij in de jaren 2012,
2014 en 2016 respectievelijk 19, 21 en 17 miljoen euro extra wordt uitgegeven tegenover het
voorgaande jaar. Een blik op de projectie van het ESR toont aan dat dit vooral een gevolg is
van de wijzigende werkingskosten.

Minister, waarom wordt in 2013 en vooral in 2014 in een daling voorzien in de distributie-
inkomsten? Hoe zijn de verschillende tekorten te verklaren? Waarom vertonen de uitgaven, in
het bijzonder de werkingskosten, een dergelijk onregelmatig patroon?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Voorzitter, dames en heren, ik zal proberen om zo goed mogelijk te
antwoorden op al deze cijfermatige vragen. Iedereen heeft het hoofdstukje van de
beheersovereenkomst en de bijlagen ontvangen. Ik kan ze nogmaals aan de commissie-
secretaris bezorgen voor degenen die ze nog niet zouden hebben.

De bewering dat de VRT in 2012 een verlies van 5,9 miljoen euro opsmukt door reserves aan
te spreken, is onjuist. Ook de stelling – daar wil ik heel duidelijk over zijn – dat dit een
boekhoudkundig trucje zou zijn om een gecumuleerd verlies van 4,6 miljoen euro te
voorkomen, is zeker niet juist. Bij het lezen van het financieel plan is het belangrijk om een
onderscheid te maken tussen de inhoudelijke opdracht van de VRT en de toegevoegde
opdrachten.

De financiering voor de inhoudelijke opdracht van de VRT is structureel in evenwicht over
de hele periode van de beheersovereenkomst. De VRT houdt in haar kostenbudget rekening,
ook nu al, met uitgaven voor grote sportevenementen die zich verschillende jaren op
voorhand aandienen en waarvoor al jaren op voorhand engagementen moeten worden
aangegaan. Het zijn evenementen zoals de Olympische Spelen en het EK voetbal, en die doen
zich voor in de even jaren van de beheersovereenkomst.

Deze tekorten die zich in die jaren voordoen omdat men dan die grote evenementen moet
betalen, worden dan opgevangen door lagere kosten voor de inhoudelijke opdracht in de
oneven jaren, jaren waarin dit soort evenementen zich niet voordoen. Er worden dus geen
reserves aangewend voor de financiering van de inhoudelijke opdracht. Het resultaat is
structureel in evenwicht: plus 1 miljoen euro.

Dan zijn er de toegevoegde opdrachten. Naast haar inhoudelijke basisopdracht heeft de VRT
twee toegevoegde opdrachten. Enkel voor deze opdrachten is er gekozen om gedurende een
beperkte periode middelen uit de tot nu toe opgebouwde reserves aan te wenden. Het gaat
hier bovendien om twee aparte reserves die zijn opgemaakt conform de voorgaande
beheersovereenkomst 2007-2011. Ze werden specifiek aangelegd voor enerzijds innovatie, en
anderzijds digitale initiatieven en het TOM-project.

De eerste toegevoegde opdracht is ‘Onderzoek & Innovatie’. Hiervoor is een dotatie gepland
van 2,5 miljoen euro per jaar, behalve in het eerste jaar. In 2012 bedraagt de dotatie slechts
1,3 miljoen euro en wordt ze dus aangevuld met een beschikbare reserve van 1,2 miljoen
euro. De VRT heeft de voorbije jaren immers voor haar toegevoegde opdracht ‘innovatie’
minder kosten gemaakt dan voorzien. Daardoor is een reserve ontstaan, en die zal nu voor een
stuk worden gebruikt binnen het nodige budget voor innovatie in 2012.
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De tweede toegevoegde opdracht is de digitalisering van het archief. Conform punt 10.3 en
Operationele Doelstelling 36.1 van de nieuwe beheersovereenkomst, zal de VRT het huidige
digitaliseringsproject DIVA gedurende twee jaar continueren en ook financieren met eigen
reserves. Hiervoor wordt dus niet in een aparte dotatie voorzien in 2012 en 2013. De nodige
budgetten, dat is tweemaal 2,2 miljoen euro, worden uit die reserve onttrokken die men
opgebouwd had en die benoemd was rond ‘digitale initiatieven’.

Deze reserve werd gevormd als gevolg van de verkoop van het VRT-zenderpark aan
Norkring, en destijds was al afgesproken dat die reserve specifiek aangewend zou worden
voor de digitalisering en de renovatie van het omroepgebouw. De overblijvende middelen uit
deze reserve worden nu dus aangewend voor de verdere digitalisering van het archief.

Waarom wordt er dan in 2013 en vooral in 2014 een daling verwacht in de distributie-
inkomsten, was nog een vraag van de heer Tommelein. In 2003 werd een overeenkomst met
de Vlaamse kabelmaatschappijen gesloten om een einde te maken aan een geschil dat al sinds
1996 bestond over de doorgifte van de lineaire televisiekanalen. Er werd een forfaitaire
schadevergoeding afgesproken, die gespreid over tien jaar zou worden uitbetaald. Vanaf 2013
is er dus geen vergoeding meer met betrekking tot dat schadegeschil uit het verleden.

Verder is er voor de doorgifte van de programma’s in Nederland een onzekerheid over de
ontvangsten, omdat de VRT momenteel met de distributeurs in onderhandeling is. Men gaat
misschien naar een hertekening van uitbetalingen. Daarmee houdt de VRT dus rekening in
haar financieel plan. De optelsom van die twee bedragen geeft de daling in de distributie-
inkomsten.

Er zijn verder vragen gesteld over de financiële gezondheid op langere termijn. Collega’s, dat
was een van onze belangrijkste bekommernissen bij de onderhandeling van de beheers-
overeenkomst. Ik herhaal dat ikzelf bij het begin van deze legislatuur aan de VRT heb
gevraagd om een drastisch besparingsplan op te maken, omdat ze niet kon blijven meer
uitgeven dan ze binnenkreeg. We hebben bij de beheersovereenkomst ook geprobeerd om een
aantal hangende dossiers op te lossen.

De VRT moet dat nu verder bewaken. Hoe doet ze dat? Ze heeft uiteraard niet elk jaar
dezelfde inkomsten en uitgaven, juist omdat er fluctuaties zijn. De VRT houdt in haar
kostenbudget rekening met de uitgaven voor de grote sportevenementen in de even jaren van
de beheersovereenkomst. Deze tekorten worden opgevangen door in de oneven jaren minder
uit te geven, met lagere kosten voor de inhoudelijke opdracht. De financiering voor de
inhoudelijke opdracht van de VRT is dus structureel in evenwicht over de hele periode van de
beheersovereenkomst.

Meer concreet houdt de VRT in haar kostenbudget in de even jaren rekening met uitgaven
voor grote sportevenementen: in 2012 het EK voetbal en de Olympische Spelen, in 2014 het
WK voetbal en in 2016 het EK voetbal en de Olympische Spelen. De tekorten die zullen
worden veroorzaakt door deze grote sportevenementen, worden opgevangen door
overschotten in de andere jaren.

Zowel voor de regering als voor de VRT was het belangrijk om nu al in het financieel plan
rekening te houden met die uitgaven. We wilden niet aan struisvogelpolitiek doen. Je zou
kunnen zeggen dat het uitzonderlijke uitgaven zijn en dan wel zien hoe ze te betalen. Nee, we
hebben ze nu berekend in het meerjarenprogramma en bekeken of we de financiering konden
verzekeren. Veel collega’s hier merken op dat we niet elk jaar de spelregels kunnen
veranderen en dat de VRT niet elk jaar voor iets extra’s extra geld kan komen vragen. Om dat
te vermijden, hebben we daarmee rekening gehouden, voor de hele duur van de
beheersovereenkomst.

De huisvesting hebben we nog niet definitief opgelost. We hebben wel afgesproken dat de
Vlaamse Regering, op voorstel van een studie van de VRT, voor 30 juni 2012 een beslissing
zal nemen over de huisvesting. De VRT heeft in de nieuwe beheersovereenkomst de opdracht
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gekregen om tegen 15 januari 2012 een dossier op te maken, waarin mogelijke scenario’s
worden geïnventariseerd en vergeleken. De VRT heeft op dit moment een aantal scenario’s
op tafel liggen. Ze doet ook een beroep op onafhankelijke experts om die verschillende
scenario’s uit te werken en de kostprijs op meerdere jaren te berekenen.

Collega’s, hiermee heb ik proberen aan te geven dat de reserves zijn aangesproken voor
specifiek dezelfde doelstelling als waarvoor ze waren opgericht en niet om andere putjes te
dempen.

We moeten eens nadenken over het volgende. Voor een overheidsbedrijf is het ook niet de
bedoeling om ongebreideld reserves op te slaan. Dat zijn belastingmiddelen die niet worden
aangewend om beleid te maken. Uiteraard moet een overheidsbedrijf wel provisies aanleggen
en rekening houden met onvoorziene omstandigheden of toekomstige kosten. Daarin moet
een evenwicht worden gevonden, zodat er geen ongebruikte spaarpotten blijven staan. Er is
een goed evenwicht gevonden tussen die twee belangen.

De heer Wim Wienen: Dank u wel voor uw antwoord, minister. Ik onthoud dat de tekorten
ingeschreven in het financieel plan vooral te maken hebben met die grote sportmanifestaties.
Die tekorten worden aangezuiverd door lagere kosten op het moment dat de VRT die grote
manifestaties niet moet capteren. Ik begrijp dat het heel grote investeringen zijn. Met een hele
ploeg naar Brazilië gaan om het WK voetbal te volgen, kost wel wat. Het heeft dus minder te
maken met andere verliezen.

Het enige wat ik daaruit durf te concluderen, is misschien iets om over na te denken: is het
nog noodzakelijk dat de openbare omroep die zeer grote manifestaties doet? Niet enkel de
bedragen voor de rechten swingen de pan uit. De rechten voor het WK of voor de
Olympische Spelen worden elke keer verschrikkelijk veel duurder. Om dat op tv te kunnen
brengen, moet men een put slaan. Misschien moeten we dan eens nadenken of het nodig is
dat de openbare omroep al die grote evenementen doet. Ik pleit er evenmin voor dat ze dat
absoluut niet meer mogen doen. Ik weet dat die manifestaties belangrijk zijn voor de
openbare omroep, ook om het publiek zo breed mogelijk te bereiken. Maar we moeten eens
durven te kijken of het sop de kool waard is.

Wat de reserves betreft, minister, kan het inderdaad niet de bedoeling zijn dat de VRT als
openbare omroep een schatkist van belastinggeld opzijzet als spaarpot. Dat zou niet het
correct aanwenden van belastinggeld zijn. Toch betreur ik dat men steeds uit die reserves put
om structurele verschillen aan te passen. Dat heeft minder te maken met de nieuwe
beheersovereenkomst. We hebben nu gelezen in het jaarverslag van de VRT, dat we dinsdag
bespreken, dat dat opnieuw gebeurt.

Ik weet niet welke creatieve ideeën u nog uit uw mouw zult schudden, maar mijns inziens is
een deel van die provisies en reserves meer dan nodig om bijvoorbeeld de infrastructurele
uitdaging van de VRT aan te gaan. Dat is geen uitdaging voor de VRT alleen. Het is een
gedeelde verantwoordelijkheid met de Vlaamse Regering. Ook daarvoor zijn middelen nodig.
Dat men niet op een spaarpot moet zitten, tot daaraan toe. Maar elke keer het tekort
aanzuiveren met die reserves vind ik nog steeds – en blijkbaar delen sommige collega’s die
mening – geen juiste manier van werken. Dat lijkt me geen voorbeeld van een financieel en
structureel gezonde onderneming.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, bedankt voor het antwoord. Ik zit met een duaal
gevoel. Daarnet antwoordde u op een andere vraag dat een opbod voor goede werknemers
niet aan de orde is bij de openbare omroep, maar een opbod voor sportrechten dikwijls wel.
Zo zie je wat die sportevenementen de VRT kosten. Het is een kwestie van prioriteiten. Ik
draai de redenering voor de even en oneven jaren om, waarbij tekorten worden gecreëerd
door die evenementen. Stel u voor dat die sportevenementen er niet zouden zijn, dan komt u
toch tot de conclusie dat de VRT het in de andere jaren met veel minder kan doen. Haal die
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sportevenementen weg en de VRT kan het elk jaar met veel minder doen. Die redenering wil
ik toch ook even onder de aandacht brengen.

Een overheidsbedrijf mag inderdaad geen spaarpotten creëren, ze moeten toekomen met de
toelages die er zijn. Maar vergeet niet dat deze reserve er gekomen is door de verkoop van het
zenderpark aan Norkring. Dat was een uitzonderlijke opbrengst. Dat doe je niet elke keer. Ik
heb het er moeilijk mee dat je dat gebruikt om die toegevoegde opdrachten eenmalig te finan-
cieren, waarvan ik vind dat het meer behoort tot de kernopdracht van een openbare omroep.

Er wordt al snel gedaan alsof het een discussie is over digitalisering en archivering. Ik vind
dat je dat al lang had moeten incalculeren als openbare omroep, omdat het te maken heeft met
wat je allemaal produceert. Als die reserves zijn opgebruikt en er komen nog zaken naar
boven in het veranderende medialandschap, sta je met de rug tegen de muur. Dan zijn die
uitzonderlijke reserves, gerealiseerd door de verkoop van het zenderpark, wel opgesoupeerd.
Op lange termijn is dat niet zo’n gezonde situatie.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Excuseer, ik heb de vorige vragenronde gemist omdat ik nog
een vraag had in een andere commissie. Minister, we hebben ook eens naar dat financieel
meerjarenplan gekeken. Het zou nuttig zijn te weten hoeveel reserves de VRT op het einde
van deze rit overhoudt, tenzij u dat antwoord al gegeven hebt.

We weten dat er in 2011, nog in de lopende beheersovereenkomst, een deficit werd verwacht
van 4,9 miljoen euro. Op een bepaald moment hebt u gezegd dat u daarvoor een oplossing
zou zoeken. Bestaat die oplossing erin dat de Vlaamse Regering dat op haar neemt of is er
een andere uit de bus gekomen?

Op het einde van de beheersovereenkomst in 2016 hebben we nog een deficit van 3 miljoen
euro. Dat vind ik beangstigend, omdat het niet echt een gunstige positie is om de daarop
volgende beheersovereenkomst aan te pakken. Als het om een eenmalige kost gaat, zoals
uitzendrechten, kunnen we daarmee leven. Maar als die 3 miljoen euro deficit in 2016 een
structureel gegeven is, pleiten we ervoor dat die tekorten geen voorafname zijn op de dotatie
van de volgende jaren.

De basisdotatie stijgt behoorlijk in de loop van deze beheersovereenkomst, van 293 miljoen
naar 317 miljoen euro. We hopen dat de VRT dit keer haar huiswerk goed heeft gedaan. Dat
was bij de vorige beheersovereenkomst niet zo en dat is hier herhaaldelijk aangekaart. We
hopen dat het nu wel keurig is gebeurd. Aangezien er een aanzienlijke stijging is van de
dotatie, moet de VRT een tegenvallertje onderweg zelf kunnen opvangen.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, over die sportrechten, laat ons eerlijk zijn: het is zeker
niet zo dat de VRT zomaar meedoet in het opbod voor sportrechten. Dat hebben we gezien bij
de televisiecontracten voor het voetbal. Er zijn wel internationale manifestaties, zoals de
Olympische Spelen, waarvan we weten dat, als de VRT het niet doet, het de facto niet voor
de Vlamingen op een Vlaamse zender te zien zal zijn. Dat is in samenwerking met de
European Broadcasting Union (EBU). Men moet het hele pakket van de Olympische Spelen
nemen. Men kan niet bijvoorbeeld enkel de wielerwedstrijden nemen. Men zegt me dat de
privézenders daar niet in geïnteresseerd zijn, en dat ook niet aankunnen, omdat dat te veel
investeringen vraagt en te weinig opbrengt. Het feit dat de reclame door de organisaties zelf
al heel sterk wordt gereglementeerd, beperkt eveneens de mogelijkheden van de privézenders.
We moeten naar een evenwicht streven.

We willen natuurlijk allemaal dat de Vlaming die grote wedstrijden, of het nu gaat over het
EK voetbal of de Olympische Spelen, kan zien op een Vlaamse zender en met Vlaamse
commentaren en duiding. De VRT moet zeker niet de ambitie hebben om al die wedstrijden
op haar zenders te vertonen. Als de privéspelers de voorbije twee jaar interesse vertoonden,
heeft de VRT besloten zeker niet de krachtmeting aan te gaan. Vertonen ze echter geen
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interesse, dan moeten we er wel voor zorgen dat de Vlaming bijvoorbeeld de Olympische
Spelen kan zien.

Ik ben zeker ook vragende partij voor het zoeken naar samenwerkingsvormen tussen de VRT
en de privézenders. Voor een kleine gemeenschap als de Vlaamse wordt dat immers allemaal
heel duur. In het belang van de kijker en de luisteraar moeten we ervoor zorgen dat er zo veel
mogelijk internationale sportwedstrijden te zien zijn. Samenwerking is misschien mogelijk in
de toekomst, maar ik kan me moeilijk op dat pad begeven. De managers van de privézenders
en de publieke zender moeten zelf bekijken of ze dat zouden kunnen. Ik wil dus een en ander
nuanceren. Men gaat niet mee in het opbod. Integendeel, het gaat over die uitzendrechten
waarvoor er vermoedelijk weinig concurrentie is.

De reserves die er nog zijn en worden aangesproken, worden tijdelijk aangesproken voor die
doelstellingen waarvoor ze zijn aangelegd. Zo hebben we afgesproken dat er vanaf 2013 een
bijkomende dotatie zal zijn voor innovatie, maar voor 2012 staan die reserves er nog
specifiek voor innovatie. Ik vind het van goed bestuur getuigen dat we aan de VRT zeggen
dat ze eerst die reserves moet opgebruiken die voor dat doel zijn aangelegd. Vanaf 2013
zullen wij dan de dotatie verhogen. Dat is ook mee opgenomen in het financieel plan dat we
hebben afgesproken met de VRT.

Wat digitalisering betreft, daar is ook een reden voor. Zoals u weet, bekijken we met diverse
collega’s hoe we de grote hoeveelheid beeldmateriaal die beschikbaar is in de mediasector en
de cultuursector, duurzaam kunnen bewaren en ontsluiten. Dat is een grootschalig project.
We hebben nog wel wat tijd nodig om dat op poten te zetten. We hebben dus afgesproken dat
de VRT de volgende twee jaar alleszins doorwerkt aan haar opdracht, aan het bewaren van
haar materiaal. Ze moet die reserves gebruiken die specifiek daartoe zijn aangelegd. Men mag
dus niet het beeld ophangen dat we zomaar met die reserves jongleren, integendeel.

Natuurlijk blijft het zo dat de VRT als een goed huisvader moet bekijken welke uitgaven op
haar afkomen, of ze die allemaal heeft begroot, of ze die allemaal kan dragen met de
jaarlijkse inkomsten en uitgaven of spaarpotjes moet aanleggen voor toekomstige uitgaven of
kredieten.

Ik wil het volgende nogmaals duidelijk zeggen over die beheersovereenkomst en de
berekeningen ter zake. Zowel de mensen van de VRT als wij hebben heel wat aandacht
besteed aan die berekeningen, om op een correcte manier een beheersovereenkomst te kunnen
afsluiten waarbij iedereen zich goed voelt. Wij zullen ons goed voelen omdat we weten dat er
geen sprake zal zijn van onvoorziene dingen. Ook de VRT zal zich goed voelen, omdat ze
beseft dat wij allemaal samen willen dat haar financieel beheer gezond is. Ze heeft er belang
bij om vanaf het begin duidelijk te maken wat de inkomsten en de uitgaven zijn. Ze heeft er
geen belang bij om de situatie rooskleurig voor te stellen, waarbij ze dan over twee of drie
jaar moet melden dat het niet lukt.

In deze commissie zijn er al heel veel analyses gemaakt over de vorige beheersovereenkomst,
waarin men inkomsten had ingeschreven die uiteindelijk niet realistisch bleken te zijn. Dat
hebben we echt willen vermijden. Van beide kanten is zeer zorgvuldig gewerkt aan die
financiële planning. Daar steek ik wel enigszins mijn hand voor in het vuur: we hebben dat
goed gedaan, gezien de kennis die er vandaag kon zijn. Natuurlijk kunnen we niet in de
toekomst kijken, maar we hebben dat allemaal samen goed gedaan, en ook de regering heeft
daar de nodige aandacht aan besteed.

Tegen het einde van de beheersovereenkomst zal er nog 28,4 miljoen euro aan reserves zijn,
specifiek voor die publieke opdrachten. Dat geeft dus aan dat er wat mogelijkheden zijn om
een aantal tegenslagen op te vangen die er misschien zijn in de loop der jaren, zoals u terecht
stelde, mijnheer Vandaele.

De voorzitter: De heer De Gucht heeft het woord.



Commissievergadering nr. C7 – CUL1 (2011-2012) – 4 oktober 2011 25

De heer Jean-Jacques De Gucht: Net als bij het vorige debat wil ik een motie aankondigen
van de heer Keulen en mezelf.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Ook wij zullen een motie indienen.

Met redenen omklede moties

De voorzitter: Door de heren Keulen en De Gucht en door de heer Wienen werden tot besluit
van deze interpellatie met redenen omklede moties aangekondigd. Ze moeten zijn ingediend
uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de resultaten van het
onderzoek omtrent de werkomstandigheden in de mediasector
- 2629 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Voorzitter, deze vraag werd voor het reces ingediend en is dan
overgeheveld. De vraag was dus al enigszins bekend.

Minister, zoals u weet, heb ik via een schriftelijke vraag gepeild naar een onderzoek dat in uw
opdracht werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel en de Arteveldehogeschool, met
als doel het in kaart brengen van de werkomstandigheden in de media. U hebt me laten weten
dat u in juni een rondetafelconferentie zou organiseren met alle belanghebbenden in de
sector, om die onderzoeksresultaten toe te lichten. Het leek ook interessanter om het rapport
na die rondetafel vrij te geven. U had me ook beloofd dat u dat rapport dan eerst hier zou
vrijgeven.

Minister, heeft die rondetafel in juni plaatsgevonden? Welke conclusies zijn naar voren
gekomen in het overleg? Kunnen we nu kennismaken met dat rapport? U gaf in uw antwoord
aan dat deze initiatieven moeten toelaten te bekijken welke maatregelen er kunnen worden
genomen op korte, middellange en lange termijn. Hebben dat onderzoek en die feedback een
effect gehad op uw beleid? Wat mogen we verwachten ter zake? Ik kijk reikhalzend uit naar
uw antwoord.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Het lijkt me inderdaad goed dat we daar nu even over bijpraten en
bekijken waar we staan. In mijn beleidsnota en beleidsbrief heb ik gesteld dat de media de
vierde macht zijn in het functioneren van onze democratie. (Opmerkingen van de heer Carl
Decaluwe)

De eerste macht, ja. De media zijn echter ook een belangrijke economische sector. We willen
kwaliteit voorop plaatsen, kwaliteit in alle geledingen. Dat is dé manier om overeind te
kunnen blijven voor een sector die enorm onder de invloed staat van technologische
veranderingen, van een globalisering in de economie, van een veranderend mediagebruik.
Daar willen we op inzetten.

Nu, als we kwaliteit voorop plaatsen, dan gaat het natuurlijk over mensen en talenten in de
mediasector. Als begin van die oefening heb ik inderdaad een onderzoek laten verrichten.
Ieder van ons hoort immers verhalen over de werkdruk, over de beperkingen van de
opleiding, over de vele zelfstandigen, over het feit dat mensen de sector verlaten omdat ze er
uiteindelijk niet echt hun brood kunnen verdienen. Ik vroeg me af hoe het nu gesteld is met
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het talentmanagement in de sector. Moeten we ons daar op de ene of andere manier over
buigen? Is alles oké, dan hoeven we ons daar niet mee bezig te houden, maar misschien kun-
nen bepaalde situaties worden verbeterd. Dan is het goed om een dergelijk rapport te hebben.

Het rapport is inderdaad gemaakt door de Vrije Universiteit Brussel. De onderzoekers hebben
heel veel betrokkenen geraadpleegd. Ik moet zeggen dat sommige groepen binnen de media
niet echt positief hebben meegewerkt. Dat geeft af en toe al een eenzijdig beeld. Sommige
mediahuizen hebben niet echt meegewerkt. Dat is misschien een wat defensieve strategie.

Ik ben op zoek gegaan naar een manier om een positief proces in beweging te krijgen. Het is
niet de bedoeling om met dat rapport grote persconferenties te geven, om te zeggen dat er
allerlei dingen fout lopen. Het is vooral de bedoeling een proces op gang te brengen waarbij
de sector bekijkt hoe dat talentmanagement gezamenlijk kan worden verbeterd. Daarom heb
ik het rapport enigszins low profile gehouden. We hebben het toegelicht aan iedereen die
heeft meegedaan, op 14 juli. Toen hebben we ook afspraken gemaakt over hoe we daar voort
mee zouden omgaan.

Het is niet aan de minister om aanbevelingen te formuleren. De mediasector is uiteraard een
economische sector, maar de persvrijheid is er ook een belangrijke waarde. Uit het rapport
blijkt dat er wel dingen zouden kunnen worden verbeterd. Er zouden initiatieven kunnen
worden genomen, door de werknemers zelf, door de werkgevers, door belangenorganisaties,
en er zijn misschien ook enkele dingen die het parlement of de regering zou kunnen doen.

Ik heb de volgende werkwijze voorgesteld. We gebruiken het rapport als insteek. We zullen
verder rondetafelconferenties organiseren voor de diverse doelgroepen, waarbij wordt
bekeken welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd die ter harte kunnen worden
genomen. Soms gaan die over de werkdruk, soms over de arbeidsomstandigheden, over de
zelfstandigen in de sector, soms over de vraag of er een tekort of een teveel is qua opleiding.
Dit is heel divers. Ik verkies om op die manier, en vooral in dialoog met de sector, een aantal
dingen op gang te brengen.

Ik heb er dus geen enkel probleem mee om dat rapport nu mee te delen aan de commissie. We
hebben het net voor de vakantie aan de betrokkenen bezorgd. We zullen het bezorgen aan de
voorzitter en de secretaris van deze commissie. Ik wil er wat duiding bij geven, zodat u weet
hoe u het kunt lezen. Het is een insteek voor het debat. Ik zal vooral proberen het debat voort
te faciliteren, zodat in de sector een aantal dingen op gang zouden kunnen worden gebracht
die hopelijk een verbetering met zich meebrengen.

Als er uit de sector zelf aanbevelingen komen die erop neerkomen dat de overheid haar
verantwoordelijkheid moet nemen, dan zullen we dat zeker ook doen. Het is niet de bedoeling
die verantwoordelijkheid af te wentelen, integendeel, maar het is zeker niet de bedoeling om
directief te stellen welke dingen wij nu eens gaan veranderen. Dat is ook niet realistisch. Het
is al evenmin onze taak. Ik probeer een goed evenwicht te vinden tussen het geven van de
nodige insteken tot zelfregulering en het opnemen van onze verantwoordelijkheid, indien dat
nodig is. Dat is de stand van zaken.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is natuurlijk wat
algemeen. Ik kan natuurlijk weinig vragen als ik het rapport nog niet heb gelezen. Ik baseer
me op het antwoord dat u hebt gegeven op mijn schriftelijke vraag. U stelde daarin letterlijk
dat het uw doel was de aanbevelingen van het rapport aan de realiteit te toetsen en die
feedback te gebruiken om maatregelen te nemen op korte, middellange en lange termijn.
Natuurlijk moet ik eerst het rapport lezen voor ik u kan vragen wat u daar nu concreet mee
zult doen. Ik heb vernomen dat dit rapport ons zal worden overhandigd. Voorzitter, daar
kunnen dan nieuwe vragen uit voortvloeien. Minister, we moeten eerst het rapport kunnen
zien, en dan zou ik, op basis van het antwoord dat u me hebt gegeven, natuurlijk willen weten
waar u wél zult ‘interveniëren’ of op welke punten u wél uw beleid zult bijsturen.
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Minister Ingrid Lieten: Ik wil even de werkwijze verduidelijken. Het rapport is er. Het
bevat een aantal academische conclusies en aanbevelingen. Met dat materiaal zullen we nu
verder workshops en rondetafels organiseren, zodat de mensen uit de sector zelf kunnen
beoordelen welke aanbevelingen de uitgevers misschien ter harte moeten nemen, of met
welke aanbevelingen – bijvoorbeeld over de kwaliteit – een belangenorganisatie als de Raad
voor de Journalistiek iets kan doen. Met sommige aanbevelingen moet de overheid misschien
iets doen. Ik zal daar niet op vooruitlopen. Ik vind het belangrijk dat men eerst die discussies
intern voert. We zullen die discussies organiseren en faciliteren. Het lijkt me inderdaad goed
dat we daarover op een bepaald moment rapporteren bij het parlement, over de vraag welke
rol de overheid moet spelen en welke dingen we aan de sector moeten overlaten.

De heer Jurgen Verstrepen: Hebt u daarvoor een tijdspad? Wanneer beginnen die
rondetafels? Wanneer verwacht u daarvan een concreet resultaat? Als u dat niet weet, dan
blijft dat maar aanslepen.

Minister Ingrid Lieten: We zullen het traject begeleiden om dat overleg te organiseren. Er
zal een professionele procesbegeleiding zijn. Wij zullen het proces financieren. Het wordt nu
in gang gezet. Ik hoop dat wij er tegen het eind van het jaar of in de loop van volgend jaar
verslag over kunnen uitbrengen, toch zeker een tussentijds verslag.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister, u zegt dat u de bevraging van de sector hebt gedaan, maar dat
u geen maatregelen zult aankondigen. U zegt dat de sector dat moet doen. Ik vraag mij af wat
dan eigenlijk de bedoeling is. En wat kost dat grapje? U ondervraagt de sector over zijn
problemen maar een groot deel werkt niet mee. Wie heeft er niet meegewerkt? Welk
percentage werkt niet mee? Waar dienen al die rondetafels en onderzoeken voor?

Minister Ingrid Lieten: Mijnheer Yüksel, ik heb dat net proberen uit te leggen. Een minister
van Media en, bij uitbreiding, het parlement moeten terughoudend zijn om in de mediasector
in te grijpen. Sowieso is de overheid in eender welke sector terughoudend om in te grijpen in
relaties tussen werkgever en werknemer. In ons overlegmodel stimuleren wij het overleg. Wij
creëren er een kader voor. Maar uiteindelijk moeten de partners het zelf doen.

Ik heb het debat gestimuleerd. Wij hebben laten onderzoeken hoe het talentmanagement
vandaag in de sector verloopt. Wat zijn de goede en de slechte voorbeelden? Waar zijn de
knelpunten? Sommige van die knelpunten zijn aanbevelingen die werden geformuleerd door
de academici. Sommige van die aanbevelingen moeten worden opgepikt door de werknemers
en werkgevers, door de uitgevers en de redacties. Sommige aanbevelingen zouden kunnen
worden opgepikt door de overheid. Maar wij moeten niet al die aanbevelingen op ons nemen
en directief spelregels opleggen aan de sector. Dat kan niet. Zo zouden we onze rol te buiten
gaan.

Ik wil wel dat de sector wordt gestimuleerd om met die aanbevelingen het debat te
organiseren en te onderzoeken wat ze ermee doen. Daarmee hopen we minstens te bereiken
dat men niet zijn hoofd in het zand steekt, dat men bepaalde mensen engageert om het debat
te voeren. Wij gaan in ieder geval het kader creëren opdat ze dat kunnen, zodat de resultaten
van die studie niet in een schuif verdwijnen en niemand er nog van wakker ligt. We zullen ze
gebruiken om het debat te stimuleren en wij zullen ook, als er een draagvlak is, zelf bepaalde
maatregelen voorstellen.

De heer Veli Yüksel: Ik begrijp dat u als minister van Media niet kunt tussenkomen in de
relatie tussen werkgever en werknemer. Maar het zijn wel freelancers en gewone
medewerkers die vaak op rondetafelconferenties enzovoort aan uw mouw trekken. Daar
wordt er gedebatteerd om er iets aan te doen. U bestelt een studie en ziet dan wel wie er iets
mee doet. Ik vind dat vrijblijvend, zeker als het gaat over belastinggeld.
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Minister Ingrid Lieten: Collega’s, wij moeten eerlijk zijn met elkaar. Indien u in de
mediasector zou werken, zou u dan aanvaarden dat ik mij zou moeien met de loon- en de
arbeidsvoorwaarden? Dat gaat toch niet? Jammer genoeg is er heel weinig gestructureerd
overleg in de sector. Maar de mensen in de sector, werkgevers en werknemers, moeten in
eerste instantie naar zichzelf kijken. Wij proberen hun de mogelijkheid te geven om
gestructureerd overleg te hebben. Maar zij moeten het zelf oppikken – net zoals ook in andere
sectoren de overheid niet de loon- en arbeidsvoorwaarden gaat bepalen maar er enkel het
sociaal overleg stimuleert. Iedereen die in de sector werkt moet eens kijken welke
verantwoordelijkheid hij heeft ten aanzien van zijn collega’s. Als het altijd ieder voor zich en
God voor ons allen is, dan is er natuurlijk weinig overleg. Ik probeer het overleg mogelijk te
maken, maar het zijn de partners die het moeten oppikken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Wim Wienen tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over de ‘de facto’ profielwijziging van
Studio Brussel
- 2650 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: De geschiedenis van het VRT-radionet Studio Brussel leert ons dat
het altijd een buitenbeentje is geweest. Dat zorgde voor een deel ook voor zijn succes en zijn
specifieke jonge luisterpubliek. Ikzelf heb intussen al een beetje afgehaakt. Ik was een zeer
grote fan van ‘Het Leugenpaleis’ en van Clement Peerens. Die tijd ligt al een beetje achter
ons. Maar in het profiel staat nog altijd dat Studio Brussel een gedurfde radio moet zijn met
gedurfde muziek en gedurfde programma’s, een avontuurlijke originele jongerenzender, met
vaak een aparte kijk op de wereld. Als ik mij niet vergis, staat het elke keer zo in het
jaarverslag. Studio Brussel is niet te algemeen, niet te generalistisch, gespeend van muziek
die zeer doorsnee is.

De voorbije zomer werd ik gevat door een heleboel mails en door mensen die zich enigszins
beklaagden over het feit dat net daar het schoentje wringt bij Studio Brussel. Studio Brussel
zou inderdaad aan het veralgemenen zijn, minder gedurfd zijn, minder origineel en creatief,
minder avontuurlijk. De jongeren die mij daarover hebben gevat, hebben daarover
ondertussen ook een Facebookgroep opgericht die toch wel wat steun krijgt.

Ik weet dat dit altijd een moeilijke discussie is. Je kunt je afvragen of het gaat over het
klassieke ‘de gustibus et coloribus non disputandum est’. Of gaat het over meer? Is er bij
Studio Brussel werkelijk een profielwijziging gebeurd? Heeft men zich op een ander publiek
gericht? Is het de bedoeling om het profiel dat vastlag, enigszins bij te sturen en een breder
publiek te bereiken?

Minister, klopt het dat er steeds meer kritiek komt op het afwijken van het profiel door Studio
Brussel? Of is dat eerder beperkt? Zijn het enkele individuele gevallen die bij mij zijn
terechtgekomen? Gaat het om een kleine minderheid? Heeft de VRT nog weet van klachten
over Studio Brussel? Is er een ‘de facto’ wijziging van het profiel? Zo ja, wat is de reden?
Een breder luisterpubliek bereiken zou een van de redenen kunnen zijn. Of is er helemaal
geen reden? Maar waarom zijn de klachten van die mensen dan onterecht? Acht de VRT het
nodig om het profiel strakker te bewaken en rekening te houden met de bezwaren van de
klagers? Ik las in de krant dat zij werden ontvangen bij Studio Brussel. Misschien kunt u in
uw antwoord over die ontmoeting informatie laten doorstromen naar deze commissie? Is er
een bijsturing van Studio Brussel nodig? Of voldoet Studio Brussel nog altijd aan het aloude
profiel dat destijds werd opgegeven?
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De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, soortgelijke kritiek hebben we in het verleden ook
gehoord en misschien ook wel gegeven over MNM. Maar we moeten oppassen met
persoonlijke meningen. Wat mij opvalt, is dat in de nieuwe beheersovereenkomst twee van de
vijf radiozenders een jongerenprofiel moeten hebben. Op zich kan dat toch al tellen. De vraag
van de heer Wienen lijkt me interessant om eens te horen hoe de VRT omgaat met een groep
die zich op die manier uitlaat. Worden er aanpassingen gedaan of laat men dat zo?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Ik heb aan de VRT gevraagd of zij veel klachten krijgen over het
muziekprofiel van Studio Brussel. Ze zeggen mij dat dit uitzonderlijk is. Er was recent wel
aandacht voor de Facebookgroep StuBeu. Ik heb hierover ook één specifieke vraag gekregen.

Studio Brussel heeft daarbij open gecommuniceerd naar de luisteraars van deze
Facebookgroep en heeft zijn rol nog eens duidelijk gemaakt. Het net en zijn medewerkers
deden dat op de eigen website van Studio Brussel en op verschillende platformen met
volgende tekst:

“De muziekredactie van Studio Brussel wil beleefd en vriendelijk reageren op uitspraken op
Facebookgroep StuBeu.

Volgens StuBeu zijn wij ‘een zielloze hitradio geworden, een meeloper’.

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de muziek die wij draaien op geen enkele andere
Vlaamse radio te horen is. En dat we wekelijks meer dan duizend verschillende artiesten aan
bod laten komen. Wij lanceren ook vaak de nummers die later door andere zenders worden
opgepikt.

Iedere week geven we een kans aan nieuwe groepen en artiesten, nationaal en internationaal.
Meer dan 20 procent van wat we draaien is van eigen bodem. Het zijn wij die een forum
geven aan jonge, beloftevolle artiesten. De lijst is lang: SX, Isbells, Amatorski, School Is
Cool, Selah Sue, Black Box Revelation, Intergalactic Lovers, Sore Losers, Marble Sounds,
Harvey Quinnt, Teddiedrum, Mintzkov, The Subs ...

Nog volgens StuBeu zijn wij ‘een computergestuurde gemakzuchtige zender’ geworden.

Om onze programma’s samen te stellen, is de computer inderdaad een technisch hulpmiddel.
Maar het zijn wel wij – mensen van vlees en bloed en een hart voor muziek – die beslissen
wat er in- en dus ook uitkomt. Iedere muziekmedewerker brengt aan vanuit zijn eigen
achtergrond, expertise, smaak en visie.

Het is een dagelijkse evenwichtsoefening om nieuwe muziek te lanceren afgewisseld met
onze StuBru-klassiekers. Zo proberen we de wensen van de nieuwste generatie muziek-
liefhebbers te verzoenen met de oudere jongeren, die ook nog massaal naar ons luisteren. En
we zijn onze luisteraars oprecht dankbaar dat ze deze muziekmix appreciëren.

StuBeu zegt: ‘Studio Brussel is te commercieel geworden, en is niet meer de alternatieve
zender van destijds.’

Veel artiesten die Studio Brussel draait verkopen ook veel platen: Triggerfinger, Foo
Fighters, The National, James Blake, Arctic Monkeys, Elbow, Fleet Foxes ... Allemaal
topartiesten waarvan we het toejuichen dat ze zo succesvol zijn. Bij de keuzes die we maken
proberen we altijd kwaliteit na te streven.

Bovendien hebben wij in vergelijking met gelijkaardige buitenlandse zenders, zoals 3FM en
BBC Radio 1, de meest uitgebreide playlist. Ook onze collega’s in het buitenland waarderen
Studio Brussel, precies omdat we een zender zijn met de vinger aan de pols en met een rijk
aanbod.



Commissievergadering nr. C7 – CUL1 (2011-2012) – 4 oktober 201130

We staan altijd open voor opmerkingen en kritiek van onze luisteraars. Via al onze kanalen
nemen we hun opmerkingen ter harte. Elke week voeren we ook discussies met mensen uit de
muzieksector. Daarbij zijn we het zeker niet altijd met elkaar eens, en dat hoeft ook niet.
Even goede (Facebook)vrienden!”

De brief werd ondertekend door de muziekredactie van Studio Brussel: Philippe Cortens,
Eddy Hendrix, Joris Jonckheer, Christophe Lambrecht, Manu Lammens, Kim Mathijs, Luc
Tirez en Bram Willems.

Naast de reactie van de Facebookgroep kwamen op de ‘social media’-platformen trouwens
ook heel wat enthousiaste en positieve reacties binnen over Studio Brussel, zo stelt de VRT.

Ter verdere informatie: Studio Brussel heeft op 20 september een overleg gehad met een
delegatie van StuBeu. Nethoofd Jan Van Biesen heeft toen een presentatie gegeven over
Studio Brussel: over de openbare opdracht en hoe het net die opdracht dagelijks in de praktijk
probeert te brengen. De mensen van StuBeu hebben een bundel overhandigd met
opmerkingen, vragen en suggesties van luisteraars zoals die te lezen zijn op hun
Facebookpagina. Over de opmerkingen en vragen over de verschillende onderwerpen die in
de bundel aan bod komen, werd een open, hartelijk en constructief gesprek gevoerd. Het was
volgens de VRT een interessant onderhoud met die luisteraars. De leiding van Studio Brussel
zal er in de toekomst zeker rekening mee houden.

Mijnheer Wienen, volgens de VRT is er ‘de facto’ zeker geen sprake van een wijziging van
het profiel van Studio Brussel. Ook in de nieuwe beheersovereenkomst 2012-2016 werd een
duidelijk profiel voor Studio Brussel geformuleerd, dat volledig in overeenstemming is met
het profiel van de voorbije jaren. Ik verwijs naar de operationele doelstelling 8.3: “Studio
Brussel stimuleert een actieve muziekbeleving als motor van een avontuurlijke en
eigenzinnige kijk op de wereld. De kernwaarden zijn avontuur, openheid, engagement en
originaliteit. Studio Brussel is jong van geest en richt zich op de jonge, actieve
mediagebruiker met een creatief, betrokken en maatschappelijk relevant aanbod. Studio
Brussel mikt op het segment avontuur op de mediakaart.”

Uiteraard is radio een dynamisch gegeven waarbinnen geregeld wijzigingen en
vernieuwingen zich opdringen. Die ingrepen zijn echter nooit in tegenspraak met het
afgesproken basisprofiel.

De VRT stelt dat ze al strak en permanent opvolgt hoe de invulling van de profielen van de
verschillende radionetten gebeurt, zowel wat de programma’s betreft als de muziekkeuze.
Radio is een dynamisch medium. Dat betekent ook dat er permanent wordt bijgestuurd en
vernieuwd. Zo gaat Studio Brussel ook via diverse platformen, op events en in live-
uitzendingen, de dialoog aan met zijn publiek.

Een bijsturing van het profiel lijkt mij zeker niet nodig. Wij hebben, ter voorbereiding van de
beheersovereenkomst, de hele discussie gevoerd. Ik heb uiteraard vertrouwen in het feit dat
de redactie van Studio Brussel nog voortdurend verfijningen doorvoert en op een creatieve
manier met haar missie omgaat, en dat de VRT dit bewaakt.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Het is inderdaad positief te noemen dat de mensen van Studio
Brussel zich de moeite getroosten om klachten van luisteraars ter harte te nemen, dat ze zelfs
die mensen hebben ontvangen. Ik kan aannemen dat sommige collega’s denken dat dit een
minderwaardige vraag is voor het parlement. Ik heb de vraag toch ingediend omdat ik het
belangrijk vind om over die profielen te waken. Er wordt hier altijd geschermd met het feit
dat de VRT verscheiden moet zijn en zich moet onderscheiden van al wat er al is. Ik vind dat
dit ook het geval moet zijn op de radio. Daarom leek het mij nuttig toch even over profielen
te spreken in deze commissie.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.
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De heer Jurgen Verstrepen: Ik ben zeer verheugd te vernemen dat wij waken over het
profiel van de VRT-radiozenders. Ik bied in dezen mijn diensten nog meer aan.

Zijn die klachten er gekomen na het vorige luisteronderzoek van het Centrum voor Informatie
over de Media (CIM), waaruit bleek dat Studio Brussel voor de radio een van de beste
stijgers was? Dan vind ik deze vraag wel zeer vreemd. Ik krijg de indruk dat een klein
groepje zich gepasseerd voelt. Mijnheer Wienen, ik kaats de bal terug in uw richting. U hebt
die vraag gesteld. Ik heb vragen bij die vraag.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de gepleegde inbreuken op
de wetgeving inzake product placement
- 2717 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Uit een analyse van een communicatiewetenschapster
verbonden aan de Universiteit Gent bleek dat geen enkele Vlaamse zender de voorwaarden
met betrekking tot product placement (PP) naleeft. Voornamelijk de voorwaarde met
betrekking tot het correcte gebruik van het PP-logo wordt frequent geschonden. We hebben
hier al vaak gediscussieerd over dat logo. Ik laat in het midden hoe ik ertegenover sta. Bij
sommige uitzendingen wordt het in de praktische uitvoering een beetje vreemd dat het heel
de tijd in een uitzending staat. Daardoor heb je op de duur niet door waarover we het hier
hebben, over welke product placement het gaat.

Ik heb zijdelings vernomen dat de VRT product placement in de toegeleverde producties aan
banden gaat leggen. Dat heeft hier minder mee te maken. Blijkbaar was er een analyse van 48
televisieprogramma’s tussen november 2010 en maart 2011.

Er werd hier ook gediscussieerd over product placement in andere programma’s. Dat ging
over Tournée Générale. Ik stel u deze vraag omdat u niet alleen van de VRT maar van het
hele Vlaamse medialandschap minister bent – ik draai het dus even om.

Het blijkt dat het correcte gebruik van het PP-logo frequent geschonden wordt. Blijkbaar
komen deze inbreuken vooral bij commerciële zenders en kleine nichezenders voor. De
onderzoekster benadrukt het belang van monitoring van alle Vlaamse zenders. De inbreuken
tonen blijkbaar ook aan dat de regels mogelijk onvoldoende gekend zijn, niet strikt genoeg
zijn en dat daar onduidelijkheid over bestaat.

In alle eerlijkheid, ik heb ook contact gehad met kleinere zenders die me antwoordden: “Wij
weten bij god niet hoe we het moeten toepassen.” Ze zeggen: “Dan moeten we het wel, dan
krijgen we een brief van de VRM, dan doen we het wel, dan is het weer niet goed.” Blijkbaar
is het heel onduidelijk hoe de televisiezenders dat in strikte zin moeten toepassen. Als de
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) gaat optreden bij slecht gebruik van de PP-logo’s,
dan is het hek helemaal van de dam.

De VRM zou niet repressief mogen optreden in dit kader. Sommige opmerkingen van de
VRM zijn immers vrij repressief. Aan de andere kant denk ik dat er voor de regulator een
enorme taak is weggelegd – ik vraag me soms af waar hij zich mee bezighoudt – om de sector
te informeren in dezen. Ik krijg van de zenders de melding dat ze van de VRM geen
antwoorden krijgen als ze proactief de vraag stellen hoe ze ermee moeten omgaan. Ik denk
dat dat net wel de taak is van de VRM betreffende product placement.
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Minister, het probleem dat in het onderzoek naar voren kwam, namelijk de frequente
inbreuken door de Vlaamse zenders op de wetgeving omtrent product placement, hebt u daar
wat meer gegevens over? Hebt u uw licht opgestoken? Indien dit zo is, zult u dan initiatieven
nemen om dat op te lossen? Ik heb nog een extra vraag: moeten we het gebruik van het PP-
logo, wat sommige televisiezenders nu vrij betuttelend en onduidelijk vinden, niet eens
herbekijken?

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, blijkbaar heeft sinds de inwerkingtreding van het
nieuwe besluit op 1 november 2010, de VRM één uitspraak gedaan met betrekking tot
product placement, als ik goed ben ingelicht. De VRM doet een uitspraak als er klachten zijn.
Blijkbaar zijn er niet zoveel klachten. Dan kan men zich afvragen: waar zit dan het probleem?
Maar de VRM moet niet alleen reageren op klachten maar wordt ook geacht onderzoek in te
stellen.

Minister, hebben wij er een zicht op in welke mate de VRM dat gemonitord heeft de laatste
jaren, en hoe hij dat doet? Moet er misschien een bijstelling gebeuren of moet dat meer
gefocust worden?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Ik heb inderdaad contact opgenomen met de VRM en ik wil ook
verwijzen naar een schriftelijke vraag die de heer Tommelein hierover heeft gesteld op 30
augustus 2011.

De bepalingen omtrent productplaatsing werden ingevoerd in het decreet van 27 maart 2009
en traden in werking op 1 september 2009. Productplaatsing is toegestaan mits aan bepaalde,
duidelijk in het decreet omschreven voorwaarden is voldaan.

Het is een goede zaak dat er vanuit de academische wereld, en meer specifiek bij
afstuderende studenten, aandacht is voor die specifieke bepalingen van het Mediadecreet.
Toch moeten we de resultaten van de geciteerde masterproef met de nodige voorzichtigheid
behandelen. De studente in kwestie heeft op basis van steekproeven verschillende
programma’s opgenomen en bekeken. De zaken die volgens haar niet in overeenstemming
zijn met het Mediadecreet, bestempelt ze als zijnde een inbreuk. Dus zij heeft de inbreuken,
zoals ze het noemt, zelf vastgesteld.

Ook de VRM voert steekproefsgewijs controles uit. Het is de onderzoekscel van de VRM die
in een onderzoeksrapport de resultaten van deze controles bekendmaakt bij de algemene
kamer. Het is bijgevolg de algemene kamer die beslist of er een ambtshalve onderzoek wordt
opgestart.

Als dergelijke procedure wordt opgestart, krijgt de omroep de mogelijkheid om zich te
verdedigen met betrekking tot de zogenaamde vastgestelde inbreuk. De omroep kan dit
schriftelijk doen, maar ook mondeling toelichten op de hoorzitting. De algemene kamer zal
vervolgens een beslissing nemen waarin een interpretatie wordt gegeven aan de bepalingen
uit het Mediadecreet. De interpretatie van een thesisstudente, met alle respect, hoeft dan ook
niet volledig parallel te lopen met de uitspraken van de algemene kamer, en omgekeerd.

Voor de VRM is de correcte toepassing van de regelgeving inzake commerciële
communicatie zeer belangrijk. Er worden dan ook inspanningen geleverd om een zo groot
mogelijke duidelijkheid te creëren over de interpretatie van de regelgeving op dit gebied. Zo
heeft de regulator op een informatievergadering met de sector op 5 oktober 2009
aanbevelingen geformuleerd met het oog op het gebruik en de toepassing van een duidelijk
logo. Aangezien er op dat moment nog geen verdere regels waren vastgelegd waaraan het PP-
logo moest voldoen, gebruikten de Vlaamse omroepen immers een gemeenschappelijk logo
dat echter niet steeds op dezelfde duidelijke manier werd getoond of in beeld gebracht.
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Het gebruik van een specifiek logo ter identificatie van productplaatsing werd uiteindelijk op
10 september 2010 in een besluit vastgelegd en in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2010
gepubliceerd. In dit besluit wordt een aantal criteria opgenomen waaraan het PP-logo bij
productplaatsing moet voldoen. Daarnaast voert de VRM steekproefsgewijs en doorlopend
onderzoeken uit naar de naleving van de regelgeving met betrekking tot commerciële
communicatie en publiceert de gegevens aangaande het aantal uitgevoerde monitoring-
opdrachten op de eigen website. Mijnheer Vandaele, daar kunt u een minimum aan informatie
vinden.

Bij dergelijke controles wordt nagegaan in welke mate de televisiezenders de media-
regelgeving volgen. Die controles gebeuren zowel bij de grotere zenders als de kleinere
zenders en hebben zowel betrekking op het gebruik van het logo als op de inhoudelijke
invulling van productplaatsing.

Op 11 oktober 2010 werd opnieuw een informatievergadering gehouden met zowel de
openbare omroeporganisatie als de private en regionale televisieomroeporganisaties. Deze
informatievergadering werd gewijd aan productplaatsing alsook aan telewinkelen en nieuwe
toepassingen, bijvoorbeeld via sms ingaan op een aanbod in een telewinkelspot of
-programma, de vraag of wedstrijdvragen als telewinkelen beschouwd kunnen worden, et
cetera.

Daarnaast heeft de administratie van de regulator op individuele vraag van verschillende
televisieomroeporganisaties sinds de inwerkingtreding van het Mediadecreet zowel in 2009,
2010 als in 2011 een aantal overlegvergaderingen gehouden over commerciële communicatie
in het algemeen en productplaatsing in het bijzonder. De regulator staat steeds open voor
vragen en overleg vanwege de televisieomroeporganisaties.

Vanaf de inwerkingtreding van het Mediadecreet tot in 2010 werden door de VRM
ondertussen negen beslissingen genomen inzake productplaatsing. In 2011 werden tot nu toe
drie beslissingen genomen. De vastgestelde inbreuken betroffen zowel de kleinere als de
grotere omroepen.

De administratie van de Vlaamse Regulator voor de Media staat steeds open voor vragen en
overleg met de sector. De omroepen maken dan ook regelmatig gebruik van het advies van de
VRM. Mochten zij vragen hebben over de regelgeving, dan weten zij dat ze hiervoor steeds
bij de VRM terechtkunnen.

Concluderend kunnen we stellen dat de regulator op jaarbasis een aanzienlijk aantal
monitoringopdrachten uitvoert, dat hij dat ook in de toekomst zal blijven doen en waakzaam
zal blijven voor zowel productplaatsing als de andere vormen van commerciële
communicatie. Daarnaast hebben kijkers natuurlijk ook zelf de mogelijkheid om een klacht in
te dienen bij de regulator wanneer zij vinden dat de omroeporganisatie over de schreef gaat.

Aanvullend kan ik zeggen dat de VRT zelf haar interne regels voor productplaatsing nog
heeft verfijnd en daarover gisteren een persbericht heeft verspreid. De richtlijnen die vroeger
al strenger waren dan het Mediadecreet, zijn nu nog verfijnd. Nieuw is dat de VRT geen
programma’s, reportages en verhaallijnen meer zal ontwikkelen omtrent een product, een
dienst of een onderneming, zelfs al is de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd. Deze
verfijning moet een extra garantie bieden om die redactionele onafhankelijkheid te
waarborgen. De openbare omroep komt hier zijn belofte na naar aanleiding van de vragen die
er in het parlement zijn gesteld over productplaatsing in Tournée Générale.

De verfijning van de richtlijnen bij de openbare omroep geldt voor alle programma’s die
vanaf dit najaar in opdracht van de VRT gemaakt worden.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik wil benadrukken dat
ik mij vragen stel over hoe je omgaat met de uitleg die op de website van de VRM staat
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betreffende product placement op televisie. Wat kan en wat kan niet? Wat is de letterlijkheid
van het decreet in dezen? Schiet het PP-logo zijn doel niet voorbij? Maar dat is voer voor
verdere discussies.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de gevolgen voor de VRT
van de finale goedkeuring door de Raad voor de Mededinging van de overname van de
SBS-zenders
- 2782 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, zoals we tijdens het reces hebben vernomen, heeft De
Vijver groen licht gekregen om de tv-zenders VT4 en VIJFtv over te nemen. De Raad voor de
Mededinging zag geen reden om deze overname tegen te houden. Hij verwacht dat de
overname geen markverstorend effect teweeg zal brengen. Ook deelde hij de mening van de
auditeur niet, die een volledige breuk in de samenwerking tussen Woestijnvis en de VRT
verlangde. In de aanloop van de overname van de SBS-zenders is dat hier al ter discussie
gekomen. Daarom wil ik het opnieuw op de agenda zetten.

Een eerste punt waar de auditeur problemen mee had, was dat Woestijnvis de VRT zou
gebruiken om programma’s populair te maken en ze nadien naar de zenders van het eigen
huis over te hevelen. Met andere woorden: de VRT is de testvijver van Woestijnvis volgens
de auditeur. Dat is wat vergelijkbaar met de discussie over talenten bij de openbare omroep.
Als ze daar gedijen, gaan ze weg. In dit geval dacht de auditeur dat als de contacten blijven
doorlopen, de VRT een testvijver zou kunnen worden van Woestijnvis.

Een volgend punt is wel onder de aandacht gekomen, maar ik vind het eerste punt
belangrijker. Dat tweede punt is dat de SBS-zenders via Woestijnvis vertrouwelijke
informatie over de strategie in de programmatie van de VRT kunnen verkrijgen bij verdere
samenwerking tussen het productiehuis en de VRT. Via programmabriefings waaraan
Woestijnvis natuurlijk ook zal deelnemen, zou men aan informatie kunnen geraken die de
SBS-zenders kan helpen in het bepalen van hun strategie. Dat lijken me twee argumenten
waar je, los van alle strategieën, niet aan voorbij kunt gaan.

De Raad voor de Mededinging verrichtte zelf nader onderzoek en kwam tot de conclusie dat
er onvoldoende aanwijzingen zijn die aansluiten bij de bedenkingen van de auditeur.
Vervolgens is de raad van mening dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de SBS-zenders
voorkennis kunnen krijgen van de VRT-programmatie. De VRT zou voldoende garanties
ingebouwd hebben om dit te kunnen voorkomen. De raad besluit dat eventuele voorkennis
ook niet van die aard is dat ze de mededinging significant belemmert. Wat betekent dat dan in
dezen? Dat is voor interpretatie vatbaar.

De positie van Woestijnvis op de tv-productiemarkt en die van de SBS-zenders op de kijkers-
en reclamemarkt is daarvoor te zwak, besluit de raad. Op dit moment misschien nog wel,
maar we zien nu al welke mensen men binnenhaalt met de kennis van de VRT, en die ook de
knowhow meebrengen van de VRT, die ook zijn ingelicht over wat de strategie van de VRT
zal zijn over de volgende kwartalen.

Ik heb de indruk dat dit een kortetermijnvisie is. Daarom stel ik daar een vraag over. Het lijkt
me niet zo onrealistisch dat er programma’s op de VRT losgelaten worden om ze te testen. Je
ziet nu al dat succesvolle formats kunnen worden overgeheveld omdat de rechten bij
Woestijnvis zitten. Tot nog toe was dat een gewoon productiehuis, maar nu is het een
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rechtstreekse concurrent die én de mensen wegkaapt én de formats wegkaapt én ondertussen
nog altijd levert aan diezelfde openbare omroep. Is dat niet een beetje van het goede te veel?
Daarom pols ik even bij u, minister. Het vrij ondernemerschap in de media staat bij mij ook
hoog aangeschreven, maar ik vind dat we hier toch met een zeer eigenaardige situatie zitten.

Minister, vindt u een samenwerkingsverband tussen Woestijnvis en de VRT nog optimaal na
de waarschuwingen van de auditeur? De VRT zou volgens de raad zelf in de nodige garanties
voorzien om dergelijke problemen te vermijden. Welke garanties zouden dat dan kunnen
zijn? Hoe kan de VRT zich wapenen tegen een rechtstreekse concurrent in de vorm van een
productiehuis met eigen zenders, dat toegang heeft tot diezelfde VRT op het niveau van
programmaverkoop, niet op het leveren van mensen?

Ik vind dat de VRT op dit ogenblik – misschien is dat ook de bedoeling geweest van het
VRT-management – na de finale goedkeuring van de Raad voor de Mededinging, nogal
stilletjes is geweest. Ik weet niet of de VRT daar een mening over heeft. Er hangt mist rond,
waarbij je vragen stelt.

Het is allemaal goed en wel, maar het is een rechtstreekse concurrent. Je ziet het verloop van
mensen en van programma’s. Als er nieuwe programma’s geplaatst worden die niet werken,
zou je op den duur bijna kunnen zeggen: het werkt niet bij de VRT, dan laten we het maar bij
de VRT zitten. Die programma’s worden immers toch betaald en er is een heel andere
budgettering dan bij een commerciële omroep. Ik weet dat dit een perverse, doorgetrokken
langetermijnvisie is, maar we moeten daar toch aandacht voor hebben.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Minister, ik wil de vraag nog uitbreiden. De heer Verstrepen heeft
het over de link tussen Woestijnvis, VRT en VT4, maar er is meer. Er zijn nog
productiehuizen. Als men de aandeelhouderschappen bekijkt van een aantal productiehuizen,
kan men zeggen dat er strikt juridisch geen band is. Er zijn nog productiehuizen die werken
voor de VRT, productiehuis deMENSEN bijvoorbeeld. Er zijn zelfs productiehuizen die
plotseling wakker worden en zich ook op de tv-markt gooien nadat ze zich een aantal jaren
daarvan af hadden gehouden, want ze zaten in de filmwereld.

Als men die aandeelhoudersstructuren bekijkt, ziet men steeds dezelfde belangengroepen. De
heer Verstrepen heeft een punt. De vraag is ten aanzien van het strategisch inzicht hoe de
openbare omroep zich kan afschermen. Voor rechtstreekse concurrentie kan men zich wel
indekken, maar voor onrechtstreeks concurrentie zal men procedures in het leven moeten
roepen zodat men toch de zekerheid geeft dat als men iets voorstelt dat van strategisch belang
is op middellange termijn, het ’s avonds niet op het rek ligt van de concurrentie.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, het onderwerp is inderdaad al voor de vakantie aan
bod gekomen. Een aantal vragen die toen rezen, hebben nog geen helder antwoord gekregen.
Dat kan misschien ook niet. Ik sluit aan bij wat de collega’s zeggen. In welke mate zal het
productiehuis Woestijnvis uiteindelijk al dan niet verweven blijven met de SBS-zenders? Dat
is wat mij betreft nog niet helemaal duidelijk.

Ik denk ook niet dat het de bedoeling kan zijn dat de VRT als onderdeel van de Vlaamse
overheid één productiehuis de facto uitsluit. Dat zou ook niet kunnen, zeker als we weten dat
de Raad voor de Mededinging dat ook niet vraagt. Maar toch, dit alles moet er ons toe
brengen om aan de VRT te vragen dat er heldere regels worden uitgewerkt en dat er een
totaalvisie wordt uitgetekend van hoe men met die productiehuizen in de toekomst zal
omgaan. Dat is al aangekaart voor de vakantie. Minister, ik weet niet of er al een beter zicht is
op hoe men dat uiteindelijk gaat doen.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.
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De heer Wim Wienen: Voorzitter, het gaat inderdaad over meer dan één productiehuis. Qua
strategie moet de VRT het misschien meer zoeken in het afsluiten van zeer goede en
waterdichte contracten met die bewuste productiehuizen. Je kunt zeggen dat de VRT de taak
heeft om ook in de productiesector de nodige afnames te doen en te zorgen dat die sector een
beetje levend wordt gehouden. Ik ben het ermee eens dat de VRT uiteraard meer dan in het
verleden een beroep moet doen op het intern productiehuis, waar er genoeg kennis en kunde
aanwezig is om goede programma’s te maken, maar ze hebben ook een taak tegenover de
private productiesector. Dat probleem zal zich altijd blijven stellen. Het is ook geen zaak die
uniek is voor ons land, dat doet zich ook in andere landen voor. Je hebt altijd productiehuizen
die voor meer dan één klant werken, gelukkig maar. Ik denk dat de strategie moet zitten in
zeer sluitende en waterdichte contracten. Ik zie niet dat men kan vermijden dat er ooit eens
iets doorgaat naar een andere zender.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Voorzitter, dames en heren, op dit ogenblik heeft de VRT afspraken
met Woestijnvis over het realiseren van producties gedurende het overgangsjaar 2011-2012.
Er is vandaag dus nog wel sprake van een samenwerkingsverband, aangezien Woestijnvis
nog altijd programma’s maakt voor de VRT.

Er is geen sprake van een samenwerkingsverband tussen Woestijnvis en de VRT na het
overgangsjaar 2011-2012. Woestijnvis zal vanaf juli 2012 door de VRT behandeld worden
zoals elk ander extern productiehuis dat programma’s maakt in opdracht van de VRT, niet
meer en niet minder. De VRT heeft voor de Raad voor de Mededinging in detail uiteengezet
welke informatie er in haar briefings aan de externe productiehuizen wordt meegedeeld.
Daaruit bleek dat VRT geen vertrouwelijke strategische informatie meedeelt. De VRT zal
daarover uiteraard blijven waken in haar relatie ten opzichte van elk productiehuis.

Zoals ik al heb vermeld, zijn die afspraken er alleen voor 2011-2012. De VRT zegt ook dat ze
een samenwerking met het productiehuis na midden 2012 niet uitsluit, maar dat zal niet
langer in een preferentieel partnership zijn, dat is duidelijk. De raad van bestuur heeft dit eind
april 2011 al beslist na een grondige bespreking van het voorstel van de directie.

Kortom, door de overname van de SBS-zenders is de relatie tussen de openbare omroep en
het productiehuis Woestijnvis definitief gewijzigd. Dit betekent echter niet dat de VRT
verdere samenwerking al van bij het begin uitsluit. De VRT is er wel van overtuigd dat die
samenwerking nog volop zal renderen in het overgangsjaar. Voor de periode vanaf september
2012 moet Woestijnvis dezelfde wegen bewandelen als alle andere productiehuizen. Het kan
zich inschrijven op programmabriefings die de VRT op een transparante manier organiseert.
De VRT heeft dat gedaan in juli en augustus voor alle mogelijke kandidaat-productiehuizen.
Ze hebben allemaal de kans gekregen om voorstellen voor programma’s in te dienen.

De VRT wil de kwalitatieve en maatschappelijk relevante invulling van Eén en Canvas
blijven vrijwaren. Daarom beoordeelt de VRT programmavoorstellen op basis van kwaliteit,
creativiteit, maatschappelijke relevantie en prijs. Daarenboven voorziet de VRT er in zijn
productievoorwaarden in dat alle productiehuizen – dus ook Woestijnvis, indien dat eventueel
nog programma’s voor de VRT zou maken na juli 2012 – voldoende garanties moeten bieden
voor een onafhankelijk en autonoom optreden ten aanzien van mediagroepen waarmee de
groep eventueel gelieerd is.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, u voelt toch ook een klein beetje aan – dat hoop ik
toch – dat het hier en daar wat wringt. Ik kan u vertellen waar het wringt. De ‘reality check’ is
dat Woestijnvis/De Vijver niet zomaar een productiehuis is. Het is een mediagroep met eigen
zenders die de concurrentie zullen aangaan met de openbare omroep. Dat is trouwens ook de
taak van een commerciële omroep.
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In dezelfde redenering moet de VRT dan ook de deuren openzetten voor de productiehuizen
waar Christian Van Thillo en de VMMa aandeelhouder in zijn. Dat zal zo direct nog niet
gebeuren. Het is nog nooit gebeurd, waarom zou het nu dan gebeuren? Ik vind de redenering
– van de VRT, vermoed ik – om Woestijnvis te behandelen als een gewoon productiehuis een
beetje krom.

Ik heb een mededeling voor de VRT. Er hangt een zender aan, twee kanalen die heel
commercieel competitief met producties tegen de VRT zullen werken. Ze zullen dat doen met
mensen die jarenlang voor de VRT hebben gewerkt, met belastinggeld. Dat is de realiteit. Dit
is niet zomaar een gewoon productiehuis, dit is een volledige mediagroep in groei, met
buitenlandse aandeelhouders, met geleend kapitaal, slimme mensen, slimme ondernemers.
Het heeft er alle baat bij dat de VRT zo zwak mogelijk wordt op een aantal vlakken. Ik vind dus
niet dat het behandeld kan worden als een gewoon productiehuis, want eigenlijk is het dat niet.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Minister, ik heb met aandacht naar uw antwoord geluisterd. Het
laatste stukje ervan heeft me toch een beetje gerustgesteld. Het middenstuk deed dat niet. Ik
meen dat de heer Verstrepen voor 100 procent gelijk heeft: dit is geen gewoon productiehuis,
het is een onderdeel van een sterke mediagroep.

Mijn bekommernis betreft niet alleen Woestijnvis, maar ook een aantal andere productie-
huizen. Als we de aandeelhouderstructuur goed bekijken, vind ik dat er klaarheid moet
komen, zo niet zullen er heel binnenkort, na juni 2012, heel veel parlementaire vragen over
zijn. U zult het wel zien, het zal zijn eigen leven beginnen te leiden op basis van halve en hele
waarheden. Ik dring er echt op aan dat men dit binnen de VRT ten gronde bekijkt. Ik ben er
zelfs niet van overtuigd dat men zou weigeren om met bepaalde productiehuizen samen te
werken. Waarom zou dat niet het geval zijn? Dit is te vergelijken met bedrijven die gaan
samenwerken.

Ik pleit er niet voor om samenwerking met Woestijnvis te verbieden, helemaal niet. Maar als
men samenwerkt, moet men transparante, glasheldere afspraken maken. En dat zullen er meer
zijn dan voor een gewoon productiehuis wegens de strategische problematieken, want
daarmee moet men intern, naar aanleiding van de opmaak van programmaschema’s, rekening
houden. Als dat niet gebeurt, voorspel ik grote problemen op korte termijn.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, Woestijnvis is natuurlijk een geval apart omdat de link
heel duidelijk is. De collega heeft het debat een beetje opengetrokken naar andere
productiehuizen. Ik meen dat er inderdaad voor glasheldere, duidelijke afspraken moet
worden gegaan, afspraken die ook juridisch afdwingbaar zijn. Als een productiehuis dat
werkt voor de VRT en een contract heeft afgesloten met de VRT, over de schreef gaat door
bepaalde zaken te vertellen aan concurrenten van de VRT, dan moeten er natuurlijk juridische
stappen kunnen worden gezet. Ik meen dat dat vandaag al mogelijk moet zijn.

Ik denk aan de andere kant toch ook dat we deze kwestie niet mogen overroepen. Ik meen dat
er een redelijk zelfregulerend aspect aan deze zaak zit. Een collega merkte terecht op dat de
VRT niet verplicht is om met een bepaald productiehuis samen te werken. Het voorbeeld is
gegeven: productiehuizen die nu voor commerciële zenders werken, werken heel weinig of
niet voor de openbare omroep. Ik meen dat er een systeem van zelfregulering moet zijn. We
mogen het probleem niet opblazen, glasheldere afspraken kunnen al veel soelaas bieden.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Minister, ik zou de link willen leggen met de allereerste vraag. Er
wordt gezegd dat het ook gaat over de verantwoordelijkheid van de VRT-medewerkers die
onderhandelen met de productiehuizen. In arbeidscontracten kan worden ingebouwd dat het
niet de bedoeling kan zijn dat betrokken medewerkers die zich op strategische posities
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bevinden, een aantal maanden later plotseling voor een productiehuis werken als dank voor
bewezen diensten. In het verleden was dat zo. Ik wil dat voor medewerkers met dergelijke
strategische functies wordt gebetonneerd dat voor wie weggaat minstens een tweetal jaar als
ontluizingsperiode wordt ingebouwd, zodat men niet zomaar kan overstappen naar een
productiehuis dat men heeft bevoordeeld op basis van informatie.

Minister, ik zou u willen vragen om deze boodschap mee te geven aan de gedelegeerd
bestuurder, want dit gaat echt over een cruciaal element.

De heer Wim Wienen: Dat is wat ik wou zeggen, dit kan contractueel redelijk goed worden
afgesproken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het boekingsincident met
betrekking tot de Ketnetband
- 2797 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over het optreden van de Ketnetband op
een partijpolitiek evenement
- 2817 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over de neutraliteit van de VRT
- 2899 (2010-2011)

De voorzitter: Collega’s, over dit onderwerp stond ook een vraag om uitleg van de heer
Tommelein geagendeerd, maar hij is helaas verontschuldigd. Ik heb de minister gevraagd om
toch ook het antwoord op die vraag om uitleg mee in zijn antwoord op te nemen.

De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Voorzitter, minister, voor de mensen die het vergeten waren of
die niet waren uitgenodigd op de familiedag van de N-VA, vertel ik nog eens wat er aan de
hand was.

Voor de familiedag van de N-VA in Bokrijk werd de Ketnetband geboekt. Die band maakt
deel uit van de ‘line extensions’ van de VRT en kan worden geboekt via ‘The Booking
Agency’. Omdat de ‘line extensions’ afgeleide producten zijn die een VRT-stempel dragen,
mogen ze aan geen enkele politieke ideologie gelinkt worden.

– De heer Wilfried Vandaele treedt als waarnemend voorzitter op.

Blijkbaar is niet iedereen daarvan op de hoogte. Voor een openbare omroep is het cruciaal dat
hij politiek neutraal is en dat enige schijn van politieke voorkeur de kop wordt ingedrukt.

Tot daar was ik nog mee in het verhaal. Ik meende dat het om een klein fait divers ging, maar
toen werd het groter.

De reactie van de VRT vond ik al heel boeiend. Er kwam een heel sterke en snelle reactie.
“Een ontoelaatbare fout”, zo reageerde de VRT ondubbelzinnig. Blijkbaar was de VRT zelf te
laat op de hoogte om het optreden af te gelasten. De openbare omroep heeft in een duidelijke
en stoere taal laten weten een onderhoud te plannen met het boekingskantoor om na te gaan
hoe dit is kunnen gebeuren en hoe ze dit in de toekomst kunnen vermijden.
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Het fait divers werd plotseling heel interessant voor mij. Ik ben dan beginnen te graven in dat
fait divers en in de politieke neutraliteit. Ik kan me vinden in de verplichting van politieke
neutraliteit: “Foei, VRT, dat u dit één keer hebt laten gebeuren.” Maar het was niet de enige
keer dat afgeleide producten van de VRT voorkomen op politiek geïnspireerde evenementen.
Dat is al gebeurd. De Ketnetband heeft al opgetreden op een 1 meiviering in Roeselare en bij
een CD&V-meeting in Beersel. Er zijn dus al wat politieke kleuren aanwezig.

Ik vraag me dan natuurlijk af waarom de VRT nu plotseling, nu het de N-VA betreft, zo fel
reageert en stelt dat dit nooit meer zal gebeuren. Voor de duidelijkheid: ik heb geen lidkaart
van N-VA op zak. (Opmerkingen)

Ik vraag me af waarom nu zo fel wordt gereageerd – want ik hou van gelijkheid voor iedereen
– en niet bij andere politieke strekkingen. Ze zijn rechtlijnig als het de N-VA betreft, niet als
het om CD&V gaat of als het evenement eerder socialistisch getint is. Was de VRT toen niet
op de hoogte of vond ze dat niet zo erg? De openbare omroep heeft nu laten weten dat zal
worden gepraat met het boekingskantoor, en ik vermoed dat de band nu nergens meer mag
optreden waar een politieke link is.

– De heer Philippe De Coene, voorzitter, treedt als voorzitter op.

Minister, ik heb een paar concrete vragen. Heeft het onderhoud intussen al plaatsgevonden?
Welke bevindingen zijn er? Wat heeft men eruit kunnen leren? Lijkt het u niet aangewezen
om met alle externe partners van de openbare omroep rond de tafel te gaan zitten en niet
alleen met dit boekingskantoor, om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden? Of
gaat u mij nu antwoorden dat de Ketnetband en andere aan de VRT gelieerde producten op
elke politieke manifestatie mogen spelen – wat een verrassend antwoord zou zijn?

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, de inleiding kan ik overslaan, want dat heeft mijn collega al
heel deskundig gedaan. Het is zo dat er nogal wat line extensions op veel partijpolitieke
feestjes zijn geweest. Ik moet eerlijk toegeven dat ik onze database eens heb geraadpleegd.
Het had gekund dat er ook sporen van waren, maar dat is niet zo. We moeten elkaar in geen
geval iets verwijten, het had gekund.

We moeten ons wel afvragen in hoeverre er een gedragscode is voor dergelijke muziek-
groepen, acteurs of presentatoren. Voor presentatoren en mensen die debatten leiden, zijn er
wel gedragscodes of deontologische codes afgesproken. Er zijn dus al een aantal regels.

Minister, ik beperk me tot mijn vragen. Wat is er feitelijk misgelopen waardoor het optreden
ongehinderd kon plaatsvinden? Was er sprake van een normale werkwijze?

We weten ondertussen dat er precedenten zijn, want die werden gevonden. Wellicht waren er
in het verleden nog veel meer.

Werden effectief regels geschonden of is er eerder sprake van een inschattingsfout? Welk
gewicht geeft u aan deze zaak? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Welke lessen kunnen eruit
worden getrokken?

Acht u een striktere regelgeving wenselijk of noodzakelijk? De commotie over dit optreden
tijdens de bijeenkomst van de N-VA was vreemd genoeg wat ‘over the top’. Dezelfde reactie
had er ook bij andere optredens kunnen zijn, maar kwam niet.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Voorzitter, minister, hierover werd al veel gezegd, ik zal het niet
herhalen. Ik heb twee vragen.

Wie is verantwoordelijk voor de boekingen van de Ketnetband? Deze kwestie is een beetje
vergelijkbaar met ‘De laatste show’, waarbij motards het laatste stuk van de opnames nog
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brengen die daarna direct op antenne gaan. In het verleden zijn er een paar problemen
geweest omdat er niet op voorhand gecontroleerd werd.

Wie is verantwoordelijk voor de boekingen? Dat kan een extern kantoor zijn, maar
uiteindelijk moet er toch iemand zijn die de politieke neutraliteit in de gaten houdt en die mee
kan beslissen.

Welke richtlijnen inzake politieke neutraliteit gelden er voor de line extension? Of zijn er
geen?

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, minister, ik vind dit een heel boeiende discussie. De
reactie van de VRT was al redelijk sterk toen bleek dat de Ketnetband voor de N-VA had
opgetreden. Ik vraag me af wat het gevolg geweest zou zijn indien de band tijdens een
manifestatie van het Vlaams Belang zou hebben opgetreden. Ik denk dat er nog meer vragen
geweest zouden zijn.

Ik heb eigenlijk het vermoeden dat een doorsnee mens het onderscheid kan maken tussen een
betaald optreden en het eventueel gelieerd zijn aan een politieke partij. Ik denk dat niemand
van de bevolking veronderstelde dat iedereen van de Ketnetband, of iedereen van de hele
zender, aanhanger is van de N-VA.

Wat me meer stoort, is het volgende. Regels moeten voor iedereen gelden. Men moet geen
misbaar maken over het optreden van de Ketnetband bij de N-VA terwijl dat allemaal
geruisloos passeert als wordt opgetreden voor sp.a of CD&V. Dat onderscheid wijst op een
probleem inzake neutraliteit bij de VRT, want blijkbaar geldt niet voor iedereen hetzelfde.
Voor wat mijn partij betreft, spreek ik meer dan uit ervaring.

Quid de medewerkers met politieke stellingnames, want daarover wordt ook heel wat minder
misbaar gemaakt? Denken we maar aan de baard van Koen Fillet, die toch een VRT-
medewerker is en zijn bekendheid te danken heeft aan de openbare omroep. Zijn baardgroei
is een duidelijke politieke stellingname. Zo zijn er nog voorbeelden te geven van VRT-
medewerkers.

Quid medewerkers van de VRT-nieuwsdienst die als bijverdienste links en rechts debatten
modereren? Ik weet dat de regels daarvoor strenger zijn gemaakt, maar ook toen maalde
niemand erom dat al die nieuwsdienstmedewerkers allerhande debatten gingen modereren tot
de heer Bracke dat bij het Vlaams Belang kwam doen, want toen was het kot te klein.

Ik pleit voor transparante regels. Als men stelt dat het niet past in de politieke neutraliteit van
de VRT dat een band optreedt op een partijmanifestatie, dan zou ik ook graag hebben dat
medewerkers van de VRT die hun bekendheid te danken hebben aan de VRT, zich onthouden
van stevige politieke stellingnames en dat mensen van de nieuwsdienst niet langer debatten
modereren voor politieke partijen.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, u begrijpt dat de N-VA niet kon vermoeden dat hier
een incident uit zou voortvloeien, anders zou men dat nooit hebben geboekt. Ik dacht dat
Ketnet een samenwerkingsverband heeft met Bokrijk over ‘de 5e boog’, dus lag het
misschien voor de hand om de Ketnetband te vragen.

Je kunt er maar op twee manieren mee omgaan: ofwel treedt de Ketnetband overal op, ofwel
treedt die nergens op. In die zin sluit ik me aan bij de opmerkingen van de heren Verstrepen
en Wienen.

Het is een beetje vreemd dat de VRT de dag erop reageerde: “Oh, wat een ramp! We hebben
er niet op gelet. Dat mag nooit meer gebeuren.” Nochtans trad de Ketnetband ook op andere
feestjes op. Ik heb de bewijzen uiteraard bij: de 1 meiviering in Roeselare van sp.a en een
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feest van CD&V in Beersel. Blijkbaar doet men het ook op andere plaatsen en is daarover
nooit heisa geweest. Nu wel. Wij pleiten er ook voor dat de VRT een lijn trekt: altijd of nooit.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, wat is er misgelopen? Volgens de VRT zit dat zo. Voor
de zakelijke opvolging en de boekingen van de Ketnetband doet VRT Line Extensions een
beroep op een extern bureau, genaamd Any Media. In het contract met dat agentschap is de
volgende clausule opgenomen: “Any Media onthoudt zich van afspraken met organisaties
en/of verenigingen van een uitgesproken politieke, godsdienstige, syndicale of ideologische
strekking.” (Opmerkingen)

De VRT zegt dan ook dat de boeking van de Ketnetband op een N-VA-activiteit door het
betrokken bureau een fout is. Het boekingskantoor had de aanvraag moeten weigeren omdat
ze niet in overeenstemming was met de contractuele afspraken.

Welke richtlijnen zijn er in verband met de politieke neutraliteit? Wat het publieke aanbod
van de VRT betreft, moeten de informatieve programma’s onpartijdig zijn. Dit staat in artikel
39 van het decreet, een artikel dat trouwens ook geldt voor andere omroepen. Specifiek voor
de VRT bepaalt artikel 29 van het decreet dat de programma’s van de nieuwsdienst
beantwoorden aan de normen inzake journalistieke deontologie, zoals vastgelegd in de
deontologische code. Voor andere programma’s op de VRT moet conform het programma-
charter van de VRT de gepaste onpartijdigheid aan de dag worden gelegd.

Voor Line Extentions en de commerciële activiteiten gelden deze bepalingen niet. Voor de
Ketnetband vond de VRT het evenwel aangewezen in het contract met Any Media een
bijzondere clausule rond neutraliteit op te nemen. Enkele leden van de Ketnetband zijn
schermgezichten van Ketnet. Voor afgeleide commerciële producten van de nieuwsdienst,
zoals het boeken van journalisten, blijven de betrokken journalisten gehouden aan de
bepalingen van de deontologische code. Dat impliceert dat zij erover moeten waken de
onpartijdigheid van de nieuwsdienst van VRT niet in het gedrang te brengen.

Waarom is een boekingskantoor, dat dienst doet als externe partner, daarvan niet op de
hoogte? Het boekingskantoor Any Media was wel op de hoogte omdat het in de
overeenkomst staat. Het kantoor heeft echter geen rekening gehouden met deze afspraak bij
het boeken van de Ketnetband.

Zijn er precedenten? Die zijn al door enkele collega’s vermeld. Dat is in het verleden
inderdaad ook al bij vergissing gebeurd. Maar de VRT is en blijft van oordeel dat ook de
andere optredens niet konden. Dat is wat hier ook wordt gezegd: ofwel voor iedereen, ofwel
voor niemand. Zo had ook het optreden van de Ketnetband op een evenement van de Bond
Moyson en het ABVV in Roeselare, volgens de clausule, niet mogen gebeuren.

Zijn er effectief regels geschonden? Any Media heeft zich niet gehouden aan zijn
contractuele afspraken met VRT Line Extensions. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Any
Media is verantwoordelijk voor het boeken van de Ketnetband. Daarom zijn zij ook
verantwoordelijk voor het boeken niet conform het contract. De VRT heeft het
boekingskantoor terechtgewezen. VRT Line Extensions heeft de verdere aanpak met
betrekking tot de Ketnetband met het boekingskantoor nog eens uitgebreid besproken.

Er is een sluitende procedure afgesproken om dit soort fouten in de toekomst te vermijden.
Bij elke nieuwe aanvraag voor de Ketnetband die binnenkomt, zal, voorafgaand aan de
overeenkomst, een vragenlijst worden voorgelegd aan de klant. Vooraleer een overeenkomst
wordt afgesloten, moet die eerst worden ingevuld. In de vragenlijst wordt gepeild naar
verschillende elementen, zoals of de eindklant een organisatie is met een uitgesproken
politieke, godsdienstige, syndicale, ideologische of extreme strekking. Er wordt ook gepeild
naar de identiteit van de eindklant en naar de doelstelling van het feest: een privéfeest of een
publiek evenement. Voortaan zal alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot de
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Ketnetband, door een eindklant vooraf goedgekeurd moeten worden door Any Media en de
VRT. De VRT is van oordeel dat haar kader voor merchandising en nevenactiviteiten niet
moet worden aangepast.

Collega’s, ik ben ook van mening dat het een beetje betreurenswaardig is dat het optreden
van de Ketnetband op een N-VA-evenement uit de context wordt getrokken. Het is logisch
dat de VRT strikte regels moet hebben voor alle politieke partijen. Ze heeft nu de regels voor
de gedragingen ten aanzien van alle politieke partijen of ideologische verenigingen nog eens
op scherp gesteld voor de eigen medewerkers, de Ketnetband en het boekingskantoor. Ik denk
dat dat voldoende is.

Het opmaken van afspraken met boekingskantoren en andere externe partners valt onder de
operationele vrijheid van de VRT zelf. Ik reken er ook op dat de VRT-directie verder de
nodige dingen zal doen om die neutraliteit te bewaken. In die zin is het evenement een wake-
upcall geweest.

De heer Wilfried Vandaele: Dankzij de N-VA, minister. (Opmerkingen van minister Ingrid
Lieten)

De heer Jurgen Verstrepen: Ik heb zeer aandachtig geluisterd naar het antwoord. Het is
spijtig voor andere politieke partijen die de Ketnetband nu niet meer kunnen boeken.
(Gelach)

Er moet een evenwicht zijn. Deze situatie heeft gezorgd voor een duidelijke lijn, die tot nu
toe ontbrak. Daar heb ik niets aan toe te voegen.

De heer Bart Caron: Het is een duidelijk antwoord, dat waarschijnlijk beantwoordt aan de
verwachtingen van velen van ons, van mij in elk geval. Het is een duidelijke beslissing. Ik
hoop dat dit soort incidenten in de toekomst wordt vermeden.

Mijnheer Vandaele, ik heb wel geleerd dat de N-VA blijkbaar niet valt onder de categorie
‘uitgesproken politieke standpunten’. Ik geef toe, mijnheer Vandaele, ik had in mijn vraag de
neutraliteit bewaard door ook de andere partijen als voorbeeld te noemen en niet enkel de N-
VA te viseren. Dat is het laatste wat ik zou durven te doen.

De heer Wilfried Vandaele: Dat siert u.

De heer Carl Decaluwe: Ik heb daarstraks verwezen naar ‘De laatste show’, maar het gaat
ook over ‘Man bijt hond’.

De heer Wim Wienen: Hoewel mijn fractie deze manier van werken al gewoon zou moeten
zijn, kan ik mij toch nog behoorlijk ergeren, zeker aan het antwoord dat gegeven is. Dit
getuigt van zoveel hypocrisie. (Opmerkingen)

Nee, collega’s, er wordt gezegd dat er regels zijn, dat de artiesten niet mogen optreden voor
uitgesproken politieke verenigingen en ook niet voor vakbonden. We weten allemaal: hadden
ze niet opgetreden voor de N-VA, was er niet eens een dispuut geweest. Als ze optreden voor
CD&V of de Bond Moyson, sluit men de ogen en laat men dat toe.

Minister, ik heb genoteerd dat u het een beetje spijtig vindt dat een en ander uit zijn context is
gerukt. Als de kranten vol hadden gestaan over het feit dat de Ketnetband zou hebben
opgetreden voor het vermaledijde Vlaams Belang, had u dan in deze commissie ook gezegd
dat dat een beetje uit de context was gerukt? Wij weten allemaal dat u niet zo zou reageren.
Als u dat zou weten, zou u de rechtstreekse lijn nemen naar de heer Van den Brande en
mevrouw De Preter om uw gal te spuwen.

Dat is het probleem. Er was met die Ketnetband geen vuiltje aan de lucht, terwijl de regels
pertinent werden overtreden. Want dat heb ik wel vernomen uit uw antwoord: de regels
werden overtreden. Ik hoef de N-VA eigenlijk niet te verdedigen. Zij zijn groot genoeg om
dat zelf te doen. Door mijn ervaring met dergelijke zaken, stoort me dat nog altijd heel erg. Er
was geen probleem tot de Ketnetband optrad voor de N-VA. Er zou geen probleem zijn
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geweest als dat niet was gebeurd. Ik vind dat een politiek, niet eens van twee maten en
gewichten, maar van zeven maten en gewichten, het aantal partijen in het parlement.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het uitblijven van een
structurele oplossing voor de regionale omroepen
- 2848 (2010-2011)

De voorzitter: Collega’s, over dit onderwerp stond ook een vraag om uitleg van de heer
Tommelein geagendeerd, maar hij is helaas verontschuldigd. Ik heb de minister gevraagd om
toch ook het antwoord op die vraag om uitleg mee in zijn antwoord op te nemen.

De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik vraag me af of u de regionale televisieomroepen
nog graag hebt. Na drie maanden onderhandelen over de auteursrechten met distributeur
Telenet blijven de regionale omroepen nog steeds in het ongewisse over hun toekomst.
Telenet deelde voor de zomervakantie mee dat het de auteursrechten per abonnee drastisch
wou verminderen. Dat was de aanzet van de discussie. Telenet als distributeur liet verstaan
dat het de omroepen wil betalen op basis van hun marktaandeel. Volgens Telenet zijn de
bedragen die het tot nu toe betaalde, niet marktconform. Wel wil het via marketingafspraken
nog wat extra’s doen, maar ook dit lijkt voor de regionale omroepen onvoldoende.

De omroepen benadrukten onlangs de beperkte steun die ze krijgen vanuit de politiek.
Daarom staat het nu op de agenda. Als er niet gauw structurele oplossingen komen, lijkt het
dat verschillende regionale omroepen hun activiteiten moeten stopzetten. Het is niet de eerste
keer dat we daarover in deze commissie discussiëren. Voor het reces zijn er ook vragen
gesteld en u hebt toen een en ander aangekondigd.

Zelfs wanneer men tot een vergelijk komt in het voordeel van de regionale omroepen, zullen
verschillende omroepen de boeken moeten sluiten. Dat laten zij althans horen. Ze onder-
strepen het gebrek aan bereidwilligheid vanuit de politiek.

Zowel Telenet als de omroepen zien een tariefverhoging wel zitten, maar dat zou niet worden
gedragen door u, minister. Dat is de informatie die we tot nu toe hebben gekregen. Ook de
plannen die u in juli voorstelde voor de regionale omroepen worden, om het vriendelijk uit te
drukken, zeer lauw ontvangen bij die omroepen. Ofwel kunt u de regionale omroepen niet
helpen, ofwel wilt u ze niet helpen.

En public wordt er gezegd dat de regionale omroepen belangrijk zijn, dat ze een extra functie
hebben, een toegevoegde waarde, maar als er maatregelen moeten komen, komt er weinig
van in huis. Die kritiek op uw beleid wordt nu openlijk geuit. Ook de nieuwe projectsubsidies
krijgen heel wat kritiek omdat de regionale omroepen zo worden verplicht om eerst kosten te
maken voor ze die kunnen recupereren. Die budgetten hebben ze niet.

De regionale omroepen zijn niet zomaar commerciële omroepen. Ik weet niet wie dat gezegd
heeft op uw kabinet, maar dat was de reactie aan de pers. Het klopt niet dat de regionale
omroepen puur commerciële omroepen zijn. Ze hebben op dat vlak beperkingen en ze hebben
een zeer duidelijke omschrijving gekregen. Blijkbaar worden ze vanuit uw kabinet nu
omschreven als een commerciële omroep, genre VT4 of vtm. Ik vond dat nieuws. Met de
voorgestelde maatregelen krijgen de regionale omroepen zogezegd genoeg garanties.

Aan de ene kant geeft u heel veel extra budget aan de openbare omroep VRT, een kleine 18
miljoen euro. Aan de andere kant staan de regionale omroepen. Als die nieuwe deal er komt
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met de distributeur, hebben zij minder inkomsten. Ze zijn beperkt omdat ze regionale
omroepen zijn, en krijgen geen steun vanuit de politiek. Ze kunnen de deur dan sluiten. Dat is
het worstcasescenario voor de regionale omroepen.

De vraag is: moet de overheid de regionale omroepen steunen? We hebben die discussie al
gevoerd. Ik had toen het gevoel dat u ervoor open stond. Het wordt nu dringend. Het water
staat de regionale omroepen aan de lippen. Het gaat over hun bestaan en hun
bestaanszekerheid op termijn. U wilt ze dan wel helpen, maar het is te weinig. Hebt u die
ruimte in uw begroting? Hebt u genoeg mogelijkheden?

Minister, concreet, vindt u dat de regionale omroepen voldoende middelen krijgen om hun
opdracht naar behoren te vervullen? Is het actieplan nog steeds toereikend voor het steunen
van de regionale omroepen? Als u vindt van wel, maar de regionale omroepen vinden
allemaal dat het niets is, geraken we er niet meer uit. U trekt uw geldbuidel open, of u zegt
dat u niet meer hebt. Dan weten we waar we staan.

Wat is uw positie nu uiteindelijk over die tariefverhoging? Ziet u dat helemaal niet zitten voor
de regionale omroepen, of wel? Daar hangt een flou artistique over.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Ik heb de thematiek in het verleden al verschillende keren aangekaart,
collega’s. Minister, u hebt het onderzoek naar de leefbaarheid van de regionale omroepen
gekregen en aan ons toegelicht. U hebt maatregelen mogelijk gemaakt, vooral op
projectbasis, om de regionale omroepen te helpen. Dat is één element. Uit de studie blijkt dat
het voor de regionale omroepen niet eenvoudig zal zijn in de toekomst.

Momenteel hebben de regionale omroepen geen overeenkomst bereikt met Telenet voor de
kabelrechten. Die kabelrechten zijn de fundamentele financieringsbasis van de regionale
omroepen: naast hun eigen inkomsten is het de belangrijkste externe bron van financiering.
Ze krijgen vandaag van Telenet 1,67 euro per abonnee in hun gebied. Van Belgacom krijgen
ze trouwens ook kabelrechten. Daar wil ik het even niet over hebben, omdat Telenet de
leiding neemt. Het is de grootste en belangrijkste verdeler voor de regionale omroepen.

De regionale omroepen hebben net voor de zomer een brief gekregen dat ze in de toekomst
maar 0,18 euro per abonnee in hun zendgebied krijgen. Dat zou marktconform zijn. Dat laat
ik in het midden. Dat is overigens een transactie waarin we ons als overheid niet moeten
mengen. Er zijn gesprekken geweest die collectief niets hebben opgeleverd. Nu zijn er
gesprekken bezig op individuele basis, tussen Telenet en elke regionale omroep.

Ik heb begrepen dat Telenet vandaag bereid is om een halve euro per abonnee te doen bij die
0,18 euro. Dat geeft 0,68 euro per abonnee, in plaats van 1,67 euro. In West-Vlaanderen zijn
er bijvoorbeeld 550.000 abonnees. De inkomsten dalen met 1 euro of om precies te zijn met
0,99 euro per abonnee. Dat is voor Focus-WTV 550.000 euro. We weten allemaal wat
ongeveer de kost is van een loon en hoeveel mensen op die redacties werken. Het is heel
eenvoudig: als zich dat doorzet, zal de helft van de redactie ontslagen worden. Twee
omroepen staan heel dicht bij het faillissement en zijn van plan om effectief de boeken neer te
leggen, omdat ze het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Minister, ik benadruk dat, niet om Telenet aan te vallen of de overheid, maar omdat we de
keuze moeten maken of een regionale omroep een soort publieke opdracht vervult of niet. De
heer Verstrepen heeft er eigenlijk ook al naar verwezen: zijn ze, door wat ze doen qua
nieuwsgaring en nieuwsprogramma’s, een soort publieke omroep? Ze zijn immers ook de
enige speler in een zendgebied. Dat is een soort monopoliesituatie. Willen we als overheid
die monopoliesituatie beschermen en bevorderen, en moet de overheid dus niet méér doen?

Stel dat Telenet koppig bij zijn standpunt blijft. Ik wil me daar niet in mengen, maar ik vraag
me wel af waarom ze bij Telenet destijds aan iedereen 1,67 euro hebben gegeven, om dan nu
hun staart in te trekken, goed wetend dat dit iedereen verschrikkelijk veel pijn zal doen. Net
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Telenet verwachtte – net als wij, natuurlijk – een professionalisering door de mogelijkheden
van de digitalisering, maar dat kan dan zogezegd niet worden bereikt. Het is het ene of het
andere: als men de middelen niet heeft, zal men nooit die doelstelling kunnen bereiken. Men
schiet zichzelf dus in de voet. Ik heb de indruk dat hier een soort spel wordt gespeeld, een
schijnpartijtje armworstelen tussen Telenet en de overheid, om te bekijken wie nu over de
brug zal komen om de regionale omroepen in leven te houden.

Er is natuurlijk een alternatief. De heer Verstrepen wijst erop. Men kan ook de kabelrechten
op de rekening verhogen. Men kan daar 1 euro bij doen. Dan is het opgelost voor de
regionale omroepen. Dat is 1 euro meer voor Telenet in de winstverdeling. Ik zal geen
uitspraak doen over de financiële basis van een distributeur, want dan zou ik dat ook voor
Belgacom moeten doen.

Minister, ik vind dat de Vlaamse overheid in eerste instantie een bemiddelende rol moet
spelen tegenover Telenet. Dat is een essentiële kwestie. Als dat niet kan, dan zullen een
aantal regionale zenders overkop gaan. Ik weet niet of Vlaanderen daar beter van wordt. Ik
denk niet dat dit een winstsituatie is. Het is mijn overtuiging dat de verspreiding van
regionale informatie bijdraagt tot de kwaliteit van het leven in een streek, tot de samenhang
en de identiteit van mensen, tot sociale cohesie en gemeenschapsvorming. Al gaat het maar
over nieuwsberichten, dit draagt bij tot de leefbaarheid en de kwaliteit. Overal in Europa
dragen zeer kwaliteitsvolle regionale omroepen bij tot die sociale cohesie.

Minister, ik hoed me er dus voor om u verwijten te maken. Ik hoed me er ook voor om
Telenet verwijten te maken, maar ik stel wel vast dat als niemand beweegt, het dramatisch zal
eindigen voor de regionale omroep. Het is dus geen armworstelen: het is catch 22, waarbij er
één zal sneuvelen. Er moet er één de slimste zijn, zeggen ze dan. Minister, u moet alles in het
werk stellen om met Telenet en de regionale omroepen rond de tafel te zitten en een modus
vivendi te vinden, met het oog op een oplossing.

Misschien moeten we ook de moed hebben – en u kunt daarin een leidende rol spelen – om
de publieke opdracht van die regionale omroepen beter te definiëren en daar zo nodig ook een
kleine extra inspanning van de Vlaamse overheid aan te verbinden, weliswaar met
tegenprestaties. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst voor de projectmatige steun voor
ondertiteling, digitalisering en andere aspecten, zoals de vorming van journalisten. Als
iedereen bij zijn positie blijft, dan zal het slachtoffer de kleine man zijn. Die zal geen
regionaal nieuws meer zien op zijn regionale televisie. Dat is geen winst voor Vlaanderen. Ik
wil die bekommernis uitdrukkelijk uiten, zonder een kamp te kiezen. Ik kan alleen naar u
kijken. Als iemand een gezagspositie heeft om een dergelijk gesprek op gang te brengen, dan
bent u dat, als minister van Media. Ik kan alleen mijn bekommernis ter zake uiten.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: In de krant De Morgen las ik de volgende, vrij scherpe krantenkop:
“Regionale omroepen hekelen minister Lieten”. Dat verbaasde me, eerlijk gezegd. Ik lag mee
aan de grondslag van de regionale omroepen in Vlaanderen. Ik heb mee het decreet gemaakt
en mee omroepen opgericht. Ik ken veel van die mensen. Dat zijn mensen met enorm veel
geduld, maar ik heb wel het gevoel dat dit geduld gewoon op is. Al twee jaar aan een stuk
komen bekende politici allerhande beloftes doen op regionale televisiezenders. Het komt
allemaal in orde. Er zal in geld worden voorzien. Het enige waar die mensen naar kijken is:
komt er iets of komt er niets? Tot nu toe komt er niets.

Minister, mijn redenering is eenvoudig: als de overheid voorwaarden oplegt, zoals we dat
destijds hebben gedaan, moet ze ook haar verantwoordelijkheid nemen. We hebben enorm
veel modaliteiten opgelegd aan de regionale oproepen, over nieuwsgaring enzovoort. Ik was
dan ook wat verbouwereerd toen ik las dat uw woordvoerster stelde dat de kritiek compleet
onterecht was, dat het gaat over commerciële omroepen. Regionale omroepen zijn echter
geen commerciële omroepen, noch zijn het overheidszenders. Ze bevinden zich tussen de
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beide, omdat men een aantal gemeenschapsopdrachten heeft gedefinieerd in het decreet. Ik
vind dat de overheid verantwoordelijk is ter zake.

Ik heb begrip voor hun reactie, want ik heb gehoord dat ze niet goed zijn ontvangen op uw
kabinet, door uw kabinetschef. Ze waren daar echt niet tevreden over. Men heeft hen
uitgescholden. Dat is waarschijnlijk de reden waarom dit zo in de krant komt. Ik vind dat
jammer.

Minister, u moet inderdaad uw verantwoordelijkheid nemen. Het is een gedeelde
verantwoordelijkheid. Het betoog van de heer Caron heeft echter opnieuw dezelfde onder-
toon: we gaan op schattenjacht bij een aantal privéondernemingen, bij Telenet en Belgacom.
Mijnheer Caron, natuurlijk zegt u dat. U hebt dat zelf ook in de media verklaard. Het was een
frontale aanval tegen x, y of z. Vorige keer hebben we die discussie gevoerd. Er zijn een
aantal beursgenoteerde privébedrijven die al veel meer hebben gedaan dan ze moesten doen.
Het gaat over de conformiteit en de kabelrechten enzovoort. De overheid doet dat echter niet.

Minister, persoonlijk vind ik dat u uw verantwoordelijkheid moet nemen. Ik geef een
mogelijkheid. Als de privésector – Belgacom en Telenet samen – in het maximale geval 1
euro geeft, dan moet de overheid daar 1 euro tegenover plaatsen. Dan wordt dit opnieuw
leefbaar op middellange termijn. Dat betekent dat de overheid meer inspanningen zal moeten
doen dan vandaag. Ik begrijp die kritiek. Ik kijk echt uit naar de begroting 2012. Er is al een
paar keer aangekondigd dat er extra geld komt in de begroting. Ik hoop dat er in de begroting
2012 extra inspanningen worden gedaan ten opzichte van 2011. Dat is de enige mogelijkheid
om de toekomst van de regionale omroepen te verzekeren. Ik zal daar echt voor pleiten en
daar echt voor blijven gaan. De privésector kan niet alles doen. Als er 1 euro bij komt op de
factuur, gaat het inderdaad over extra bedragen. Ik ben er zeker van dat geen enkele kijker
daarom maalt. Dat was ook zo bij de jongste aanpassing. Ik hoor dat men bang is dat dit dan
de Lietentaks zal worden genoemd. Ik pleit er echter voor dat de overheid in dezen haar
verantwoordelijkheid zou nemen. Het is te gemakkelijk te zeggen dat we dát en dát zullen
doen en dat de privésector betaalt. Het zal een en-enverhaal zijn.

Minister, u weet ook dat dergelijke dossiers niet op zich staan. U kunt inderdaad uw gezag
gebruiken voor een totaalpakket voor de distributeurs. Dit is gekoppeld aan andere dossiers.
Ze hebben een aantal angsten wat andere dossiers betreft die nog in het regeerakkoord staan.
Daar moet ook duidelijkheid over komen. Als u daar geen duidelijkheid over verschaft, zal er
nooit een fatsoenlijke oplossing komen. Minister, neem een initiatief. Ik kijk uit naar de
begroting 2012 om de regionale omroepen een toekomst te geven.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Het probleem is inderdaad tweeledig. Er is de bijdrage van
Telenet en in mindere mate van Belgacom. Er wordt gezegd dat die zal worden verlaagd. Als
men uitvoert waarmee men dreigt, zou dat inderdaad de doodsteek voor de regionale
omroepen zijn. Minister, dan is een eerste vraag aan u: hebt u in de loop van de vakantie
gesprekken gevoerd die misschien een nieuw licht op de situatie werpen?

Men zou inderdaad dat bedrag van 1 euro – of welk bedrag het ook moge zijn – kunnen
bijvoegen op de factuur. Telenet heeft van de prijzencommissie immers inderdaad de
toelating gekregen om de prijzen te verhogen vanaf 9 oktober 2011. Misschien is dat niet zo
gek. Ik geloof dat Wallonië dat systeem van 1 euro voor 1 euro heeft. Als de distributeur dat
bedrag inbrengt, geeft de overheid eenzelfde bedrag. Dat is echter niet niets: bij een prognose
van 0,75 euro zitten we al aan 1,8 miljoen euro per jaar. De overheid zal dus bijna 2 miljoen
euro moeten bijpassen. Ik weet niet of die koppeling moet worden gemaakt tussen de
overheidsbijdrage en de bijdrage van de distributeurs.

Het lijkt me zinvoller te kijken naar de afspraken die de Vlaamse overheid sowieso al heeft
met die regionale omroepen. Ze krijgen om te beginnen een bedrag om te ondertitelen en een
opleiding te verzorgen. Maar goed, veel halen ze daar wellicht niet uit, want dat kost ook. Ze
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moeten investeren om die ondertiteling te brengen en die opleiding te verzorgen. De Vlaamse
overheid geeft echter ook steun voor het uitvoeren van de decretale opdracht. Dat gaat over
ongeveer 120.000 euro per omroep per jaar. Dat is natuurlijk wel weinig. We moeten de
dingen bij hun naam durven noemen: dat is echt wel weinig in het licht van de prijzen die we
kennen in de mediasector.

Ook de N-VA is er niet tegen gekant dat de Vlaamse overheid die bijdrage optrekt, om die
decretale opdracht uit te voeren. Ik herhaal echter wat ik vroeger al heb gezegd: we willen
natuurlijk geen tien kleine openbare omroepjes creëren in Vlaanderen. Dat is niet de
bedoeling. We kunnen het echter zeker eens zijn met een verhoging, als die middelen er zijn,
om die decretale opdracht te ondersteunen.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, deze problematiek gaat al vrij veel jaren mee. We weten
allemaal dat de regionale omroepen het al heel lang moeilijk hebben. Er zijn ter zake al
allerlei mogelijkheden geopperd, zoals de gedwongen samenwerking tussen regionale
omroepen. Nu is het echter inderdaad heel prangend aan het worden, zeker als we zien dat
een van de belangrijkste bronnen van de financiering van die regionale omroepen deels wordt
gereduceerd. Men kan er niet omheen: als de overheid decretaal bepaalde modaliteiten oplegt
aan regionale oproepen, moet ze ervoor zorgen dat die omroepen dat kunnen uitvoeren. Dat
lijkt me essentieel, maar ik wil in dezen ook vooral pleiten voor een tweesporenbeleid.

Ik hoor de heer Decaluwe zeggen dat we niet altijd op schattenjacht moeten gaan bij
beursgenoteerde bedrijven. Misschien gaat de slinger daarmee iets te ver naar de ene kant,
maar vanuit mijn overtuiging vind ik ook dat zelfs beursgenoteerde en grote bedrijven een
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Ik vind het helemaal niet vies dat een groot
bedrijf die verantwoordelijkheid op zich neemt. De regionale omroepen hebben in de loop der
jaren erg veel aan maatschappelijke relevantie gewonnen. Ik stel vast dat wat ze nu
produceren, beter is dan wat er tien à vijftien jaar geleden was. Maatschappelijk relevant zijn
ze dus zeker. De distributeurs moeten dus op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
worden gewezen, maar als de regionale omroepen modaliteiten opgelegd krijgen, moet de
overheid er ook voor zorgen dat ze de middelen hebben om dat uit te voeren.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, er is al veel gezegd. Ik sluit me aan bij het pleidooi dat de
overheid wat meer inspanningen moet doen voor de regionale omroepen. Minister, u hebt een
studie laten maken over de financiële situatie van de regionale omroepen. U hebt vastgesteld
dat het voor een aantal omroepen zeer moeilijk wordt en dat ze finaal structurele
ondersteuning nodig hebben. We moeten die conclusie hard maken.

De auteursrechten is één zaak, maar het lijkt me verkeerd regionale omroepen te beschouwen
als privéomroepen. Ze hebben een decretale opdracht. Wie a zegt, moet ook b durven zeggen.
De overheid moet daaraan tegemoetkomen. Natuurlijk kunnen er aan die steun ook
voorwaarden worden gekoppeld, met betrekking tot reclame en andere zaken. Daarover kan
worden onderhandeld met die omroepen.

Net voor het reces hebt u aangekondigd dat van een ad-hocfinanciering zou worden
overgestapt naar samenwerkingsakkoorden gespreid over een langere periode. U zou wachten
op voorstellen van de omroepen. Is ter zake al vooruitgang geboekt? Dat is immers ook
belangrijk voor de financiële ondersteuning van regionale omroepen.

De heer Philippe De Coene: Minister, ook ik wil namens mijn fractie iets zeggen over deze
kwestie. De regionale televisieomroepen hebben inderdaad een hybride statuut. Ook hun
inkomsten zijn een hybride. Er zijn drie grote inkomstenpijlers. Er is het distributie- en
transmissierecht dat ze hebben, krachtens de federale Auteurswet. Er zijn natuurlijk ook de
commerciële inkomsten. Ten slotte is er de ondersteuning door de Vlaamse overheid,
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gedeeltelijk in ruil voor tegenprestaties. U hebt een studie laten uitvoeren naar de specifieke
situatie van de regionale televisie. U hebt gemerkt dat er verschillen zijn naargelang de
regionale televisieomroep. Er is ook gebleken dat de commerciële inkomsten, de inkomsten
uit reclame, inderdaad zeer kwetsbaar zijn, wat voor de mensen natuurlijk niet zo leuk is.

De collega’s hebben er al naar verwezen: destijds is een contract opgesteld waarbij er voor de
kabel sprake was van 1,50 euro per abonnee. Geïndexeerd zou dat ondertussen precies 1,69
euro moeten zijn. Er is de niet zo blijde mare gekomen dat dit zou worden gedecimeerd, tot
0,18 euro. Die niet zo blijde mare kwam van een bepaald bedrijf. Het gaat inderdaad over een
beursgenoteerd bedrijf. Daar worden nu zeer harde onderhandelingen mee gevoerd. Als ik
echter even de cijfers bekijk, stel ik het volgende vast. Voor de zeer recente prijsstijging
waarnaar de heer Vandaele heeft verwezen, werd er op de Vlaamse markt in totaal 72 miljoen
euro per jaar opgehaald aan auteursrechten. Zo staat het op de factuur. Na de prijsstijging is
dat ondertussen 80 miljoen euro geworden. De nieuwe prijsstijging zal, alleen maar voor het
auteursrechtelijke gedeelte, in globo 6 tot 7 miljoen euro meer opbrengen ten laste van alle
abonnees.

Ik ben nogal verrast door de bijzonder harde aanpak van die distributeur. Die boodschap
kwam net op het moment dat hij zelf 50 miljoen euro had geboden om de belangrijkste
voetbalmatchen uit te zenden. Blijkbaar is wat aan de ene kant geen probleem is, het aan de
andere kant wel. Ik vind, in alle objectiviteit, dat de redenering die de distributeur in kwestie
hanteert, een vergoeding te geven volgens marktaandeel, compleet haaks staat op de
bepalingen van hoofdstuk 2 van de Auteurswet, dat zegt dat naburige rechten moeten worden
betaald.

Minister, ik weet dat u al hebt proberen te bemiddelen en dat dit niet zo gemakkelijk loopt.
De collega’s hebben erop gewezen dat er nu inderdaad een soort terugvalvoorstel is geweest
van de distributeur in kwestie om iets te geven tussen 50 en 60 eurocent. Maar niemand weet
het, want het voorstel wordt niet concreet gemaakt. Ik heb het vermoeden dat het wel eens
zou kunnen dat, als dit niet in de goede richting evolueert, een of meerdere regionale
televisies naar de rechter stappen en de toepassing willen, met een bepaald redelijk niveau en
niet in functie van het marktaandeel, van dat hoofdstuk 2 van de Auteurswet. Ik zou ze daarin
kunnen begrijpen.

Ik heb veel sympathie voor het pleidooi van meerdere fracties om ook namens de overheid à
la limite een extra inspanning te doen. Maar ik begrijp die regionale omroepen, want ze zien
de bedreiging van alle kanten komen: je kunt in een situatie verzeild geraken waarin, omdat
je minder auteursrechten krijgt, je rekent op een soort van compensatie door de overheid of
waarbij je nog een prijsverhoging doorvoert, waarbij het bestaande groeiende volume van
auteursrechten, dat nu al op de factuur staat, niet zou worden aangesproken.

Er wordt in deze commissie vaak – en terecht – gepleit voor transparantie. Ik merk dat als er
transparantie wordt gevraagd over wat er aan wie inzake auteursrechtelijke vergoedingen
wordt uitgekeerd, men doofstom blijft aan alle kanten. Je krijgt het nooit te weten. Ik heb
destijds bedragen gekregen, maar dat werd dan niet bevestigd. We hebben hier de vraag
gekregen in het kader van de hoorzittingen over de beheersovereenkomst. Dat was met
betrekking tot de openbare omroep. We hebben nooit het antwoord gekregen. Maar je kunt
niet zeggen dat je te veel betaalt als je niet zegt wat je betaalt, ook aan de anderen. Daarover
moet klare wijn worden geschonken.

Minister, ik sluit mij aan bij het pleidooi dat zegt dat u al uw invloed moet aanwenden om dat
te beslechten. Maar als ik de zeer harde positie zie die die distributeur aanhoudt – en waar hij
zich niet sympathiek mee opstelt, maar dat is misschien een kwestie van externe
communicatie –, vraag ik u daar alles op alles te zetten.

Uit een van uw vroegere antwoorden heb ik begrepen dat u op zoek bent naar alternatieve
financiering door eventuele verplichtingen naar elders te kanaliseren. Dat is een goede zaak.
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Ik weet niet of het 1 euro voor 1 euro moet zijn. Het systeem in Wallonië waarnaar wordt
verwezen, is niet hetzelfde omdat daar de dominante distributeur beduidend veel meer betaalt
dan zelfs het bestaande niveau van 1,70 euro. Als ik me niet vergis, spreken we zelfs over een
bedrag van 3,5 tot 4 euro. Je kunt het niet vergelijken.

We spreken over de tien regionale omroepen. Blijkbaar heeft de distributeur in kwestie met
één omroep een akkoord ondertekend, maar die omroep zou zich dit nu al beklagen. De
distributeur wil niet meer met alle omroepen samen, dus met de vereniging van de niet-
openbare regionale televisies, gezamenlijk onderhandelen. Hij doet het ‘gesaucissoneerd’. Ik
vind dat ook spijtig. Het is ook veelzeggend. We moeten een factuur niet socialiseren omdat
men op een zeker moment niet meer bereid is om de vele auteursrechtelijke inkomsten op de
factuur te plaatsen. Als ik het vermenigvuldig, rijft men vanaf nu elk jaar 80 miljoen euro
auteursrechtelijke vergoedingen binnen. De abonnee betaalt dit. Men vraagt zelfs niet om het
met eigen geld te doen. Men vraagt gewoon dat men wat men betrekt door middel van die
factuur op een correcte, transparante manier zou doorstorten.

Ik heb het gevoel dat we hier in de richting van een juridisch geding gaan en ik zou het zelfs
nog kunnen begrijpen.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, in het verhaal van de regionale omroepen spelen veel
partners een rol. De regionale omroepen zelf, de kijkers, de adverteerders, Telenet en
Belgacom, de Vlaamse overheid en de federale overheid. Ik wil inzoomen op de rol van elke
speler en zo het globale plaatje tonen.

Terecht werd hier gezegd dat de regionale zenders een gemengd statuut hebben. Ze zijn een
private organisatie maar met gedeeltelijk een publieke opdracht: nieuws uit de regio brengen
en daarmee de verbondenheid in die regio ondersteunen. Ik hoor dat iedereen hier daar 100
procent achter staat. Ik ook. In ruil voor die publieke opdracht hebben zij een erkenning
gekregen. Die erkenning brengt meteen een monopoliepositie met zich mee want zij zijn in
hun zendgebied de enige die regionale omroep mogen zijn. In ruil krijgen zij ook geld van de
overheid, want wij betalen jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro aan de regionale zenders.

In deze commissie en ook bij mij heerst grote bezorgdheid over de toekomst van de regionale
zenders. Wij hebben daarover een studie laten uitvoeren. Uit die studie blijkt dat de regionale
zenders tot en met 2010 winstgevend waren en er geen financiële problemen waren. Daaruit
blijkt ook dat er een aantal uitdagingen of bedreigingen op de regionale zenders afkomen.
Ten eerste het dreigement van Telenet en Belgacom, maar in eerste instantie van Telenet, om
een kleiner aandeel van de auteursrechten aan de regionale zenders te geven. Ten tweede het
feit dat heel wat van die zenders minder kijkers hebben en een ouder publiek. Zij zullen dus
hun programmatie moeten moderniseren. Het blijkt ook dat sommige van die zenders minder
eigen inkomsten te verwachten hebben. Het blijkt niet meer zo gemakkelijk om
advertentieruimte te verkopen.

Vanuit die bezorgdheden heb ik samen met de regionale zenders een toekomstplan
opgemaakt. Ik heb dat plan hier vlak voor de vakantie in de commissie gepresenteerd. Dat
toekomstplan bestaat erin dat we zeggen tegen de regionale zenders dat ze belangrijk zijn, dat
we willen dat ze hun taak blijven opnemen, maar ook dat ze misschien wat moeten
moderniseren – de ene al meer dan de andere. Ze moeten moderniseren in het financieel
beleid en het beheer van de zender, en in de programma’s. Zij moeten ervoor zorgen dat ze
aansluiting blijven vinden bij de publieke opinie.

Ik heb middelen vrijgemaakt om de regionale zenders daarin te begeleiden en hun de
mogelijkheid te bieden om daarin gecoacht en begeleid te worden door private partners die
daar goed in zijn. Ik heb ook aan de regionale zenders gezegd dat ik begrijp dat zij zeggen dat
het feit dat zij voor het beetje geld dat ik hun ieder jaar geef projecten moeten indienen, niet
veel stabiliteit geeft. Daarom wil ik met hen een meerjarige overeenkomst afsluiten, zodat ze
voor meerdere jaren zekerheid hebben over de financiering.
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Het gaat om een soort beheersovereenkomst waarbij de regionale zenders zich ertoe
verplichten om te werken aan een verbetertraject. Ik zal bekijken hoe wij extra middelen
kunnen vinden naast de 2 miljoen euro die ik nu al vrijmaak voor de regionale zenders. Ik heb
gezegd dat ik daarvoor nu al op zoek zou gaan naar extra middelen voor opleiding. Zo
kunnen ze de opleidingskosten voor een deel verhalen op de Vlaamse overheid.

Ik heb ook een projectoproep gelanceerd met betrekking tot diversiteit. De regionale zenders
kunnen daar ook aan meewerken. Dat is ook voor hen een belangrijke uitdaging. Nu zijn we
volop bezig met de voorbereiding, dit najaar, van deze meerjarige beheersovereenkomsten.

‘So far so good.’ De regionale zenders die nu zeggen dat het water hun aan de lippen staat,
zijn de regionale zenders die een probleem – niet van vandaag, maar van de voorbije jaren –
niet goed hebben aangepakt. De regionale zenders krijgen vanuit drie hoeken centen: 2
miljoen euro en nog extra middelen van de Vlaamse overheid, vanuit Telenet en Belgacom
3,5 miljoen euro, en eigen inkomsten uit advertenties.

Telenet wil nu van vandaag op morgen het aandeel in de auteursrechten dat het aan de
regionale zenders geeft, drastisch verminderen: van 100 procent naar 10 procent, en dat
zonder enige reden. Natuurlijk klopt dan de rekening van de regionale zenders niet meer. Ik
heb er van in het begin bij Telenet op aangedrongen om dat voorstel te herzien. Ik vind dat
geen evenwichtig voorstel. Ik heb de voorbije maanden bemiddelingspogingen ondernomen
en vooral aangedrongen bij Telenet en bij de andere partners om opnieuw aan tafel te gaan
zitten.

Het gaat hier wel degelijk over onderhandelingen tussen twee private partijen: de regionale
zenders enerzijds en Telenet anderzijds. Als wij van Telenet – en van Belgacom, dat is
hetzelfde – een factuur krijgen, betalen wij enerzijds een abonnementsgeld en anderzijds
auteursrechten. Dat staat als aparte kost op de factuur. Telenet int bij iedere gebruiker
auteursrechten. Afhankelijk van waar je woont, betalen wij allemaal per jaar 32 tot 35 euro
auteursrechten. Telenet en Belgacom verdelen die auteursrechten, die zij rechtstreeks van de
klant innen, over alle partijen in de markt die daar recht op hebben: de verschillende soorten
zenders. Hoe ze die auteursrechten verdelen, wie wat krijgt, dat is ook voor mij een
onbekende. Alleen Telenet weet wat het aan iedereen geeft en waarom het de ene meer en de
andere minder geeft. Maar het gaat uiteindelijk over het geld dat elke consument betaalt. Het
gaat niet over giften van Telenet of over een stukje van de abonnementsgelden die wij
betalen. Het gaat puur over de verdeelsleutels die Telenet eigenhandig toepast op de
verdeelsleutel van de auteursrechten.

In het verleden heeft Telenet nooit aan de overheid gevraagd of wij dat geld wilden verdelen.
Zij hebben gezegd dat zij dat wel zullen doen. Nu vinden zij de regionale zenders minder
belangrijk en zij willen hun nu minder geld geven. Ik vind dat niet correct. Ik zie geen enkele
reden waarom de regionale zenders nu maar 0,17 euro zouden krijgen per kijker terwijl ze
vorig jaar nog 1,70 euro kregen. Ik heb Telenet dan ook gevraagd om die onderhandelingen
opnieuw op te starten en ik zal dat blijven vragen. Ik vind het niet correct dat sommige
mensen nu zeggen dat als die twee private partners, de regionale zenders en Telenet, er niet
uit geraken, de overheid dan maar de factuur moet betalen. De overheid is de belastingbetaler.
Wij betalen al via de auteursrechten en via de factuur. En dan zouden we nog eens moeten
betalen via de belastingen? Dat vind ik een brug te ver. Nu probeer ik vooral permanent de
partijen aan tafel te krijgen om tot een eerbaar compromis te komen.

Hoe staan wij voor het overige ten opzichte van die tarieven? De Vlaamse overheid bepaalt
de tarieven van Telenet niet. Ook niet het deel van de auteursrechten. De federale overheid
doet dat. Ik heb ook begrepen dat de federale minister Van Quickenborne een paar maanden
geleden een tariefverhoging heeft toegestaan. Ik weet niet of er afspraken zijn gemaakt over
het aanhouden van de verdeelsleutel voor de regionale zenders. Ik zie niet in waarom we nu
opnieuw, nadat er twee maanden geleden een tariefverhoging is goedgekeurd, de discussie
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met de regionale zenders zouden aangrijpen voor een nieuwe tariefverhoging of een
verhoging van de auteursrechten.

Collega’s, ik stel nog een paar zaken heel duidelijk. Ik vind de regionale zenders heel
belangrijk. Ik heb met hen een traject opgestart om hun toekomst te verbeteren. Ik zal mij
voluit inzetten voor dat traject. We zullen onderzoeken hoe wij vanuit de overheid meer
middelen naar de regionale zenders kunnen brengen. Wij hebben onder andere ook
aangekaart hoe een groter aandeel van de budgetten die wij aan overheidscommunicatie
besteden, naar hen zou kunnen gaan. Zij bereiken wel degelijk een publiek dat voor die
overheidscommunicatie belangrijk is. Ik vind niet dat ik mij zomaar laat gebruiken in het spel
van Telenet om de regionale zenders onder druk te zetten, waarbij Telenet zijn aandeel niet
meer wil betalen en zegt dat de overheid zijn aandeel maar moet verhogen.

Mijnheer Decaluwe, ik volg ook niet de redenering waarbij Telenet zegt misschien nog eens
over zijn hart te willen strijken, als de overheid een paar andere probleempjes oplost. Dat
vind ik geen correct beleid. (Opmerkingen van de heer Carl Decaluwe)

Goed, ik ben blij dat u het niet zegt. Laten we alles afzonderlijk bespreken. Mijn deur staat
open voor Telenet om alle andere problemen te bespreken, maar het probleem van de
regionale zenders staat daar los van. Er is geen enkele reden waarom zij van vandaag op
morgen eenzijdig moeten beslissen om veel minder geld te geven. Ik ben voor de status-quo.

Telenet heeft mij gezegd dat de kwaliteit niet meer goed is en dat er minder kijkers worden
bereikt. Daarom hebben wij, samen met de regionale zenders, een actieplan ontwikkeld om ze
te moderniseren en om ervoor te zorgen dat ze meer kijkers kunnen bereiken. Geef ons de
kans om, samen met de regionale zenders en de overheid, dat verbetertraject op te starten.

Collega’s, ik volg het debat op de voet omdat ik net zoals jullie de regionale zenders
belangrijk vind. Ik vind niet dat wij zomaar kunnen zeggen dat, nu Telenet het niet meer wil
betalen, de belastingbetaler nu maar de factuur moet betalen. Iedere gebruiker betaalt al heel
veel aan Telenet. Wij mogen vragen dat zij de auteursrechten op een rechtvaardige manier
verdelen.

Ik zal blijven aandringen en bemiddelen bij de twee partijen opdat zij tot een eerlijk en
aanvaardbaar vergelijk zouden komen, waardoor we vermijden dat sommige regionale
zenders op korte termijn op droog zaad staan. In die zin vind ik dat we enerzijds moeten
blijven bemiddelen bij Telenet en de regionale zenders om opnieuw aan de onderhandelings-
tafel te zitten. Die gesprekken vinden plaats en ik zal ze opnieuw opvoeren. Anderzijds
moeten wij goed ons traject met betrekking tot de toekomst en modernisering van de
regionale zenders voortzetten, en ook met betrekking tot de blijvende financiële bijdrage die
de overheid daarin zal vrijmaken.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Dank u, minister. Ik vind het onbegrijpelijk dat ik hier openlijk
hoor pleiten om een privébedrijf, zoals distributeur Telenet, aan te pakken. Bij mijn weten is
dat een privébedrijf en geen staatsbedrijf, zoals ten dele Belgacom nog altijd wel is. Als u de
vraag zou stellen of de Vlaamse overheid en u als minister verantwoordelijk zijn voor de
regionale omroepen, dan zeg ik: ja. De overheid legt dwingende modaliteiten op aan de regio-
nale omroepen. En ten behoeve van uw kabinet, opdat het zich niet meer zou vergissen in de
terminologie, geef ik artikel 165 van het decreet Regionale Televisieomroeporganisaties – en
er staat dus niet ‘Commerciële Televisieomroeporganisaties’. Daarin staan heel duidelijk hun
modaliteit en taakomschrijving: “Onder regionale informatie worden onder meer journaals,
achtergrondinformatie, debatten, verkiezingsuitzendingen en serviceprogramma’s verstaan.”

Als u dat voorlegt aan de reclameregie en u zegt dat we daarover reclame gaan verkopen, dan
weet iedereen in de sector dat je daar amper reclame over kunt verkopen. Het zijn de
moeilijkst verkoopbare producten. Zelfs de commerciële zenders zijn niet verplicht om
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bepaalde van die programma’s te maken, en als ze dergelijke programma’s maken, worden
die afgevoerd omdat ze commercieel niet interessant zijn.

Is dat uw schuld? Neen, het is de overheid die dat heeft bepaald voor de regionale omroep. Ze
heeft gezegd in welk kader men kan werken. Dat is commercieel helemaal niet sexy. Heel
veel van die regionale omroepen moeten dit soort programma’s maken en verspreiden. Dat er
dan minder mensen naar kijken, lijkt mij een logisch gevolg omdat sommige mensen wel
eens graag naar gewoon amusement kijken. Dus bent u wel verantwoordelijk als minister van
Media om deze situatie op te lossen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat het een auteurs-
rechtendiscussie is. Neen, het gaat ook over kabelrechten, niet alleen over auteursrechten. Het
zou gemakkelijk zijn om alles op een hoopje te gooien, mist te spuien en met de vinger naar
Telenet te wijzen als de schuldige. Dat vind ik veel te gemakkelijk.

Gaat Telenet zijn boekje te buiten? Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Het is een
privéonderneming die onderhandelt met regionale omroepen die de vorige ministers in een
keurslijf hebben gezet. Ofwel zegt u dat het keurslijf af moet, en zoals uw kabinet zegt, dat
het commerciële omroepen worden, maar dan moet u hun ook de mogelijkheden geven om
door te groeien in hun inkomstenmodel. Als je een aantal dingen niet mag doen, geen
volwaardige commerciële omroep mag zijn, is het onlogisch om dan te zeggen: als we niet
genoeg geld krijgen gaan we ook niet betalen voor die zender.

Aan de ene kant zegt u: ik ga geen belastinggeld geven aan de regionale omroepen terwijl u
ze eigenlijk heel de tijd in achtergrondinformatie en journaals duwt. Aan de andere kant hebt
u zomaar 18 miljoen euro extra belastinggeld gevonden voor de openbare omroep. Als u de
helft van dat budget aan de regionale omroepen zou geven, dan zou iedereen gelukkig zijn. U
kunt blijven rondfietsen en blijven praten, en nog eens naar iedereen gaan luisteren, maar heel
de situatie zit nu vast.

In ieder geval wordt u als minister gedwongen om in dezen verantwoordelijkheid op te
nemen om te bepalen wat de regionale omroepen nu moeten zijn. Zullen ze moeten
voortwerken volgens de mediadecreten? Dan merken we dat ze niet meer aan hun budget
geraken en hun toekomst op het spel staat. U kunt wel doodleuk met de vinger wijzen naar
Telenet. Het is heel gemakkelijk om de schuld altijd bij iemand anders te leggen. U moet
beleid voeren. In dit verhaal moet u nu eens meteen beleid voeren. Dat is uw taak. U bent
minister van Media. Het is gemakkelijk om te wijzen naar distributeurs en privébedrijven als
de grote boze jongens. Ik had meer antwoord verwacht.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Minister, het is een moeilijke kwestie. Als we nu eens abstractie maken
van het incident, zal ik eens herhalen wat ik al vaker heb gezegd. Ik pleit ervoor dat de
regionale omroepen een overheidsdotatie krijgen om kwaliteitsvol aan nieuwsgaring te doen
en nieuws te maken, ongeacht hun inkomstenmodel. Het probleem is dat er een incidenteel
parcours is.

Zoals de heer Verstrepen zegt, zijn een aantal voorwaarden opgelegd. We verwachten van
hen kwaliteit. Dat verwachten we ook van onze Radio 2-ontkoppeling. Het is niet oneervol
om een soort grond te garanderen, hoewel ik weet dat het geen goede tijden zijn. Dat geeft de
overheid de gelegenheid om een aantal kwalitatieve vereisten te stellen aan de regionale
zenders, meer dan nu het geval is.

Ik stel dat als standpunt buiten de discussie omdat ik denk dat het goed zou zijn om die
kwaliteit af te dwingen door regionale televisie te hebben die verschillende inkomsten-
bronnen heeft die elkaar in evenwicht houden: eigen reclame-inkomsten, kabelrechten,
auteursrechten, overheidsdotaties en eventueel dingen van evenementen, line extensions,
samenwerken met andere omroepen, bedenk het maar. Dat moet het uitgangspunt zijn.
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Ik begrijp uw colère wel een beetje over de manier waarop Telenet de vergoeding voor de
kabelrechten eenzijdig verlaagt. U moet op onze vragen antwoorden, terwijl u niet aan de
basis ligt van het probleem. Dat is uw gevoel, en dat begrijp ik. Ik heb ook waardering voor
wat u ervoor doet, laat dat duidelijk zijn. Maar ook omgekeerd is het zo. In de positie waarin
ik zit, kan ik niet checken of wat aan rechten wordt uitbetaald door Telenet, vandaag, in het
verleden en morgen, al dan niet marktconform is. U hebt zelf gezegd dat u geen inzage hebt:
het is privaatrecht. De beheersvennootschappen van de auteursrechten zijn bovendien
coöperatieven. We hebben geen inzage in die kassa en in die verdelingsmechanismen. We
kunnen niet controleren of het marktconform is. Telenet zegt dat er al jaren veel te veel is
betaald in verhouding tot de markt. Wat zeggen alle televisiezenders? We hebben een
lussysteem, maar het verdeelmechanisme houdt geen rekening met het lussysteem. Zo blijven
we in rondjes draaien in de discussie.

Minister, ik heb er geen belang bij om te pleiten voor een genuanceerde aanpak. Ik denk
eerlijk gezegd dat ook de overheid erover moet waken dat de regionale zenders niet alleen
afhankelijk zijn van die ene grote distributeur. In tegenstelling tot wat u denkt, mijnheer
Decaluwe, wil ik Telenet helemaal niet in de hoek of op een podium zetten. Ik stel vast wat ik
vaststel. Ik wil niet interfereren in hun commerciële politiek. Minister, ik denk dat als de
Vlaamse overheid – al is het niet meteen – bereid zou zijn om financieel ook voor die
semipublieke opdracht een inspanning te doen, dat ook Telenet bereid is om een inspanning
te doen. Ik denk dat dat de enige weg is die op termijn leidt tot gezonde en kwaliteitsvolle
regionale omroepen. Ik pleit voor een gemengd financieringsmodel. We laten ze privaat maar
we gaan een soort basisfunctie cofinancieren. We doen dat in andere sectoren in de
samenleving vaak ook, ook bij bedrijven en ook bij non-profitorganisaties.

Ik zou het liefst hebben dat de regionale televisie geen profitbedrijf is, maar een non-
profitbedrijf en de publieke informatieopdracht centraal zou kunnen staan. Ik ben echter niet
naïef en ik weet dat we de klok niet zullen terugdraaien. Mijnheer Decaluwe, het was
trouwens initieel de bedoeling om een commercieel model van inkomstenbronnen te hebben
en voor de redactie zelf een vzw. Dat is wat verwaterd. We kunnen daarvan dromen. Ik pleit
ervoor om geen strijd tegen elkaar te voeren, maar om met deze regering te zoeken naar een
gemengd model. In die sfeer zullen de onderhandelingen heel wat beter kunnen verlopen. Ik
blijf erbij dat de slachtoffers niet Telenet, de Vlaamse overheid en zelfs niet de journalisten
van de regionale televisie zijn, maar de Vlamingen die naar dergelijke zenders kijken en er
deugd van hebben.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Voorzitter, ik vind het een merkwaardig debat. Ik heb goed
geluisterd naar iedereen. Ik heb hier populistische dingen gehoord, ik heb veel
dubbelzinnigheid gehoord, en ik vind dat een aantal mensen kort door de bocht gaan. Als
men het voetbalcontract vergelijkt met gebrek aan steun aan de regionale omroepen, zeg ik:
het ene heeft met het andere compleet niets te maken. Minister, de fout in de redenering die u
maakt, is de volgende. De 1,69 is niet volledig auteursrechten. Meer dan 1 euro van die 1,69
heeft niets met auteursrechten te maken. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Vraag het aan de regionale omroepen hoe dat bedrag destijds is opgebouwd. Men heeft een
aantal bedragen opgebouwd en men moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Vorige keer
heb ik dat uitvoerig uit de doeken gedaan naar aanleiding van de vraag van de heer Caron. Er
is een hele discussie geweest over het feit dat een aantal modaliteiten al dan niet werden
toegepast. De fout in de redenering is: de distributeurs geven iets meer dan verplicht was op
het vlak van de auteursrechten en men denkt dat dat ten eeuwigen dage zo blijft.

Ik wil u uit de geschiedenis meegeven dat de Vlaamse overheid destijds meer geld gaf aan de
regionale omroepen dan vandaag. Het ging toen over 4 tot 4,5 miljoen euro, en nu over amper
2 miljoen. Wie heeft destijds het verschil bijgepast? De distributeurs. Ik heb dat allemaal eens
voor mezelf uitgezocht en op papier gezet. Dat is de harde realiteit. En nu maar schieten op
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een private speler, de kop van Jut, een beursgenoteerd bedrijf. Dat zal wel ‘lammeren’ omdat
het winst maakt. Wel, ik vind dat een kromme redenering. Mijnheer Wienen, ik vind het
merkwaardig dat u, als Vlaams Belanger, ervoor pleit dat de private sector meer moet betalen.
Het is maar best dat uw grote chef dat niet hoort, want hij zal niet tevreden zijn.

Minister, ik heb het gevoel dat men de vis aan het verdrinken is. De moraal van het verhaal is
dat de overheid verschillende modaliteiten heeft opgelegd en dat ze haar verantwoordelijk-
heid moet nemen. Het is fout te redeneren: zij gaan wat afnemen, wij moeten bijpassen. Drie
tot vier jaar geleden was het omgekeerd. Zij hebben bijgepast omdat de overheid de rol aan
het lossen was. Minister, ik pleit ervoor om zeker niet in te gaan op het voorstel van de heer
De Coene in verband met de problematiek van de auteursrechten, want dat zou niet wijs zijn.
Ik zou als kleine jongen geen grote rechtszaak beginnen tegen een hele grote jongen.
(Opmerkingen van de heer Philippe De Coene)

Ik hoor u pleiten om naar de rechtbank te gaan. Ik ben zeker dat de grote jongens zullen
zeggen: we plooien ons terug, we gaan naar de oorspronkelijke situatie en we zien wel wat er
zal gebeuren. Over vijf jaar is er dan een uitspraak van de rechtbank en ondertussen is
iedereen failliet. Als je die strategie volgt, heb je het niet goed voor met de regionale
omroepen.

Minister, het dossier is bijna verziekt. Ik weet waarover ik praat: ik ken het dossier van
binnen en van buiten. Probeer nog eens een initiatief te nemen om in alle rust en sereniteit
met alle actoren aan tafel te zitten om naar een oplossing te komen. Als je weet dat er met het
regeerakkoord misschien nog eens een grote factuur komt, dan wil je als bedrijf op voorhand
wel weten waarover het allemaal gaat. Die bedrijven zijn beursgenoteerd. Uit gemak zeggen
bepaalde collega’s: een miljoentje hier en een miljoentje daar. Alstublieft! Ik sta te kijken van
de lichtzinnige manier waarop men daarmee omgaat.

Minister, doe nog een poging om dit tot een goed einde te brengen. Misschien kan dat een
signaal zijn om de bestaande situatie een aantal maanden te verlengen in de hoop dat we tot
een akkoord komen. Daar moeten we naar streven. Als we daar achter de schermen aan
kunnen meewerken, minister, met alle plezier.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Ik hoor tussen de regels dat Telenet bereid zou zijn om opnieuw
wat meer te betalen aan de regionale zenders als de overheid Telenet tegemoetkomt in de
discussie over het openbreken van de kabel. Ik hoor dat gerucht in de wandelgangen, maar ik
weet niet of iemand dat kan bevestigen.

Ik zei daarnet dat de N-VA akkoord kan gaan met een beperkte verhoging van de
overheidssteun, maar dat ontslaat de distributeurs natuurlijk niet van hun verantwoordelijk-
heid. Ik vind ook dat het niet ernstig is om zich nu in de toekomst enkel te baseren op het
marktaandeel om die verdeelsleutel te hanteren. Ik pleit er nog altijd voor – het is misschien
wat bekrompen, maar laat het dan zo zijn – dat we de middelen die we bij ons ophalen, zo
veel mogelijk ook bij ons houden. Dat kan niet altijd, we moeten uiteraard de auteurs-
rechtelijke verplichtingen nakomen, ook al moeten we auteursrechten aan het buitenland
betalen. Ik pleit ervoor om waar we het kunnen – in dit geval kunnen we het blijkbaar – zo
veel mogelijk de middelen die we in Vlaanderen ophalen, bij ons te houden. De regionale
omroepen zijn wat dat betreft mediabedrijven die kunnen worden ondersteund.

Naast de overheid hebben onze distributeurs ook een verantwoordelijkheid. De Vlaamse
verankering van die distributeurs zelf, behoort ook al tot het verleden in het ene geval. In het
andere geval zal dat straks misschien ook tot het verleden behoren. Dat moet ons des te
waakzamer maken en de distributeurs moeten we telkens op hun verantwoordelijkheid wijzen
in dezen.
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Minister, u had het over uw plannen om in meer budget te voorzien voor projecten inzake
opleiding en diversiteit. Dat is natuurlijk goed, maar dan moeten de omroepen daar zelf ook
in investeren. Dat is voor hen geen pure winst. Structureel is dat niet echt een oplossing.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister, de maatregelen die u aankondigt inzake opleidingen en
diversiteit, zullen weinig uithalen op korte termijn. Die mensen zitten daar niet op te wachten,
er zijn ook andere gegadigden en andere instanties. Het budget dat u hebt uitgetrokken voor
diversiteit, een half miljoen euro, is niet zo heel veel.

Wat betreft de meerjarenplanning wil ik aandringen om op korte termijn duidelijkheid te
verschaffen, ook ten aanzien van de overheidscommunicatie. Ik heb begrepen naar aanleiding
van vroegere discussies, dat daar niet zo heel veel ruimte meer is. Ik zou graag duidelijkheid
willen krijgen van u of u een grotere brok van de overheidscommunicatie zult kunnen
kanaliseren naar de regionale omroepen omdat de grote jongens, de commerciële zenders en
de VRT, alle communicatie van de Vlaamse overheid in de huiskamers kunnen brengen. Wat
is dan de toegevoegde waarde van de regionale omroepen?

Ik onthoud uit deze discussie, minister, dat u zegt dat u niet weet wat de distributeurs geven.
U kunt dat niet bepalen, dat is federale materie. Het is echter niet gereglementeerd. Eigenlijk
kan je één ding uit deze discussie concluderen, namelijk dat er in het decreet leemtes zijn en
dat de overheid daarin duidelijkheid zou moeten verschaffen. Welke bijdragen moet wie
leveren? Dan kan je die bedrijven duidelijk maken welke bijdrage ze moeten leveren. U kunt
nu niet zomaar naar een bedrijf schieten omdat het dingen doet die niet omlijnd zijn. Die
mensen doen het en ze beschouwen dat als een geste. We moeten daarvan afgeraken. Je moet
dat duidelijk reglementeren zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Als bevoegd minister moet u duidelijke opties nemen voor de toekomst van de regionale
omroepen. Het zijn semiprivate ondernemingen, behandel ze dan ook als semiprivate
ondernemingen. Als je kijkt naar de resultaten, zie je dat de grote jongens die deel uitmaken
van een grotere structuur, geen problemen hebben. Vooral de andere die los staan van een
grotere constructie, hebben het moeilijk. Het is uw taak als minister van Media om naast de
VRT ook rekening te houden met de regionale omroepen. Ik pleit ervoor om die mensen een
perspectief te geven op langere termijn. Desnoods moeten we het decreet eens van dichtbij
bekijken.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Ik had de indruk dat de heer Decaluwe de nuance in mijn
uiteenzetting niet volledig heeft begrepen. Het gebeurt wel eens meer dat de nuance bij de
heer Decaluwe een beetje zoek is. Ik heb niet gezegd dat Telenet alles moet ophoesten. Ik heb
wel gezegd dat er een verantwoordelijkheid is voor de overheid die ze moet nakomen, onder
meer gelet op de modaliteiten die de overheid oplegt aan die regionale zenders. Doet de
overheid op dit moment genoeg? Minister, ik vind van niet, u vindt van wel. Daarin
verschillen wij van mening. Ik vind dat ook bedrijven, zelfs beursgenoteerde bedrijven die
opereren in onze samenleving, ook een verantwoordelijkheid hebben tegenover die
samenleving. Dat onderscheidt mij als nationalist van een liberaal, of dat onderscheidt mij als
sociaal voelend Antwerpenaar van de koude, zakelijke West-Vlaming, maar dat is nu
eenmaal mijn manier van denken.

De heer Philippe De Coene: Voor alle duidelijkheid: ik heb de vergelijking gemaakt met het
voetbalcontract omdat ik gewoon objectief vaststel dat op een zeker moment een distributeur
bereid is om zelfs iets meer dan 50 miljoen euro uit te geven voor het uitzenden van de drie
belangrijkste matchen op een moment dat men niet meer bereid is om te betalen voor het
uitzenden van alle regionale zenders samen. Uiteindelijk is dat het uitzenden van ‘content’,
twee keer, dat men niet meer bereid is te betalen. Men gaat van 4 miljoen euro naar 400.000
euro. Ik stel die twee fenomenen vast en ik stel me daar een maatschappelijke vraag bij.
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Ik heb er niet voor gepleit dat de minister zich in zoiets moeit en zelf naar de rechter stapt. Ik
denk alleen maar dat, als het nog enige tijd blijft duren en als de regionale omroepen zich
baseren op de toepassing van de auteursrechterlijke vergoeding en de naburige rechten en de
uitbetaling ervan, het wel eens zou kunnen – en ik zou daar ook begrip voor hebben indien
het gebeurt – dat men dit laat beslechten door een rechter. Dat zou niet zo onnatuurlijk zijn.

Hier worden appelen met peren vergeleken. De Vlaamse overheid betaalt iets meer dan 2
miljoen euro voor de regionale omroepen. Een van de distributeurs is nog bereid om van 4
miljoen euro naar 400.000 euro te gaan, de ‘geste’. Wel, als we de gestes tegenover elkaar
zetten, dan staat er een van 400.000 euro tegenover een van 2 miljoen euro, dat is nog één
vijfde.

Puur wettelijk is dat volgens mij zelfs geen geste, het is een vergoeding zoals wordt opgelegd
in de federale auteurswet. Voor die zogenaamde geste ontvangt die welbepaalde distributeur
vandaag via de factuur die wij allemaal krijgen – wij allemaal met ongeveer 2,3 miljoen
abonnees per jaar – recurrent 80 miljoen euro! Dat is de geste. Is het dan zo ongepast om te
vragen of we even mogen weten wat er geïnd wordt bij de abonnee? Mag de abonnee als
volwassen klant misschien ook weten wat de distributie van die auteursrechten is? Ze betalen
die immers wel. Het enige waar ik voor pleit, is voor een soort ‘consumer empowerment’. Is
dat te veel gevraagd? Ik denk het niet. Ik stap absoluut niet naar de rechter, dat is het laatste.
We moeten proberen om invloed aan te wenden.

Verschillende sprekers zeiden dat de inspanning van de Vlaamse overheid verminderd is.
Destijds was het inderdaad veel meer. Toen we op kruissnelheid zaten, was er sprake van 4
miljoen euro. Op een zeker moment ontbreekt het aan engagementen inzake overheids-
communicatie. We hebben gemerkt dat die de laatste tijd niet voor de volle 100 procent
werden waargenomen, maar wellicht is overheidscommunicatie niet uw bevoegdheid,
minister. (Opmerkingen van de heer Carl Decaluwe)

Minister Ingrid Lieten: Dames en heren, ik wil nog twee dingen duidelijk stellen. Een, de
regionale zenders liggen me na aan het hart. Dat zult u begrijpen, want ik ben een Limburgse.
We werken daaraan.

Twee, ik vind dat het niet kan dat in de onderhandelingen tussen Telenet en de regionale
zenders, Telenet nu plots zegt dat het niet langer betaalt en dat de overheid maar moet
bijspringen. Ik zal er inderdaad op blijven aandringen dat men opnieuw aan tafel gaat zitten
om tot een rechtvaardige verdeling van de auteursrechten te komen. We zullen daarop verder
inzetten.

Een paar zaken werden hier ten onrechte gezegd.

Mijnheer Verstrepen, het is niet zo dat de regionale zenders alleen maar nieuws mogen
uitzenden. Er is een groot verschil tussen wat de regionale zenders vandaag uitzenden. Ze
mogen ook andere programma’s maken die wel sexy zijn en die wel adverteerders kunnen
aantrekken. Sommige doen dat, andere niet.

Mijnheer Caron, we zitten nu al in een gemengd financieringssysteem. Ze krijgen inkomsten
van de overheid, ze krijgen inkomsten van Telenet en ze kunnen extra inkomsten uit de
private markt krijgen. Nu houdt de discussie de facto in dat de verhoudingen anders zouden
moeten zijn, dat Telenet zegt dat het minder wil betalen en dat de overheid meer moet
betalen. Daar gaat het nu eigenlijk over. Ik aanvaard niet dat Telenet nu zegt dat het eenzijdig
het aandeel van de auteursrechten voor de regionale zenders op een andere manier zal
verdelen. Ik zal erop blijven aandringen dat men met de regionale zenders tot een
aanvaardbaar vergelijk komt. Dat doet trouwens niets af van de inspanningen die de overheid
moet leveren en die misschien ook nog zullen moeten toenemen in de loop der tijden. We
hebben samen een toekomstplan ontwikkeld inzake de regionale zenders, en daar zal ik ook
verder uitvoering aan geven.
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De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik volg uw redenering en ik hoop dat Telenet
binnenkort de discussie over de kabelrechten en de auteursrechten begint met de VRT en dat
ze verlaagd worden. Ik hoop dat we dan mogen vaststellen dat u ook dan weigert om bij te
passen indien de VRT zegt dat ze er niet komt. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het openstellen van de
kabel door de Belgische mediaregulatoren ondanks de bedenkingen van Europa
- 2854 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over de besluiten van de Vlaamse
Regulator voor de Media met betrekking tot de analyse van de breedbandmarkt
- 2897 (2010-2011)

De voorzitter: Collega’s, over dit onderwerp stond ook een vraag om uitleg van de heer
Tommelein geagendeerd, maar hij is helaas verontschuldigd. Ik heb de minister gevraagd om
toch ook het antwoord op die vraag om uitleg mee in zijn antwoord op te nemen.

De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Voorzitter, minister, tijdens het parlementair reces hebben de
Belgische mediaregulatoren toch beslist om de kabel open te stellen, ondanks serieuze
bedenkingen vanuit Europa. Ze zijn vrij snel overgegaan tot deze beslissing. Dit dossier werd
al een paar keer behandeld, hier in de commissie. Het was al van in het begin niet
onomstreden. De manier waarop de regulatoren dit behandeld hebben, is allesbehalve voor
herhaling vatbaar. We merkten ook dat de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
dergelijke dossiers niet aankan.

Het begon met de zogenaamde ‘ontwerpbesluiten’ die er al dan niet waren en de snelheid
waarmee dit dossier onder meer door de VRM werd behandeld en de misplaatste
communicatie. Het zijn stuk voor stuk factoren die het vertrouwen in dit dossier geschaad
hebben en nog steeds schaden. De Europese Commissie, die zelf voorstander is van een vrije
markt, vindt dat de eis tot het openstellen van de kabel onvoldoende onderbouwd was. Ik
herinner me nog dat ik in de commissie de lichtzinnigheid heb aangekaart waarmee dit werd
behandeld. Het woord ‘vermoeden’ kwam dan ook iets te veel voor in de argumentatie van de
regulatoren om de kabel open te stellen.

De reactie van de Belgische regulatoren op de kritiek van EU-commissaris Kroes was dat ze
rekening zouden houden met de opmerkingen bij het opstellen van de definitieve besluiten.
Blijkbaar was men er nog sneller dan snel uit, want enkele weken later kwam men al naar
buiten met de definitieve besluiten. Men had de argumentatie verbeterd, maar de plannen
ongewijzigd gelaten. In de definitieve besluiten die op 18 juli werden bekendgemaakt, moet
de kabel vanaf oktober 2012 opengesteld worden voor andere televisie- en internetaanbieders.

Wie dat dossier al een tijdje opvolgt, kan stellen dat deze beslissing toch enigszins verrassend
was. Het gaat hier trouwens niet om het grote gelijk of ongelijk. De beslissing was vooral
verrassend wanneer men weet dat de Europese Commissie slechts enkele weken ervoor
bedenkingen had bij de marktanalyse van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT). Bij het feit dat de mediaregulatoren slechts enkele weken na de
bedenkingen van Europa tot de beslissing zijn gekomen om de kabel open te gooien, vind ik
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het heel vreemd dat de tijdspanne tussen de Europese bedenkingen en de beslissing van de
regulatoren uiterst kort was. Dat geeft dan weer het vermoeden dat dit dossier nog steeds niet
op de juiste manier wordt behandeld.

Minister, vindt u deze manier van werken bij dergelijke gevoelige dossiers voor herhaling
vatbaar? Vindt u dat de Vlaamse regulator dit goed heeft aangepakt? Wat vindt u van de
snelheid waarmee nu plotseling conclusies worden getrokken en bevestigd, conclusies die ter
discussie staan?

De bevoegde Europese commissaris had duidelijke bedenkingen bij het fundament van deze
besluiten, het openstellen van de kabel. De Belgische mediaregulatoren beslisten kort nadien
toch om te opteren voor het opengooien van de kabel. Wat is uw positie inzake deze
tegenstelling tussen de beide actoren in dit dossier?

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Minister, we hebben hier in het verleden al meermaals gedebatteerd
over deze problematiek. Het gaat niet om de vraag ten gronde of de kabel opengesteld moet
worden of niet, daar spreek ik me niet over uit, dat is een zaak voor de regulatoren. Het gaat
wel over, zoals de heer Verstrepen al zei, de wijze van aanpak van de VRM inzake
communicatie over de marktanalyse, want die roept toch wel vragen op.

Ik heb de moeite genomen om tijdens de vakantie de 343 bladzijden over de beslissing van de
regulator even te lezen – en ik heb trouwens al aangenamer zaken gelezen. Op 18 juli
publiceerde de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector
(CRC), waar ook onze Vlaamse Regulator voor de Media deel van uitmaakt, de verschillende
besluiten met betrekking tot de analyses van de breedbandmarkt en de markt voor
televisieomroep. De ontwerpbesluiten over deze materie en de wijze waarop ze tot stand zijn
gekomen, werden in deze commissie een paar keer behandeld.

De publicatie kwam er dus op 18 juli, maar de beslissing was al genomen op 1 juli. Dat blijkt
uit al dit materiaal. Ik zeg u dit omdat de Europese Commissie medio juni ernstige vragen
heeft gesteld bij de voorstellen van de regulatoren. Ik citeer uit de mededeling van mevrouw
Kroes, waarin duidelijk het volgende staat: “De regulatoren moeten vermijden dat markt-
spelers onevenredige verplichtingen krijgen opgelegd. De Commissie heeft de regulatoren
daarom verzocht de concurrentievoorwaarden op de betrokken markten nauwgezet nader te
onderzoeken en de maatregelen die ze voorstellen verder te staven.”

En kijk: een grote week later was er al een beslissing van de regulatoren. Men mag mij eens
uitleggen hoe men op een week tijd zo’n grondige marktanalyse nog kan bijsturen of
aanpassen. Naar mijn aanvoelen heeft wat de regulatoren hebben gebracht, geen enkele
geloofwaardigheid, want op voorhand was alles al geschreven. We hebben hierover nog niet
kunnen debatteren, maar het is duidelijk dat de Europese regels met betrekking tot de
marktanalyse erin voorzien dat de ontwerpen van beslissing voorgelegd dienen te worden aan
de Europese Commissie. Dit gebeurde en de Commissie maakte haar opmerkingen aangaande
de ontwerpen van beslissingen over. Dat gaat in feite van de lidstaat naar de Commissie, het
gaat niet rechtstreeks van de Commissie naar Vlaanderen, de Belgische overheid zit daar nog
tussen. Het is een hele procedure.

In hun communicatie naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen laten de VRM en de
andere regulatoren verstaan dat zij zeer snel kunnen beslissen – wat ze ook deden – omdat de
Commissie geen fundamentele bezwaren had. Wie de teksten van de Europese Commissie
leest, ziet dat er wel fundamentele bezwaren in staan. Ik stel dit vast. Ik weet absoluut niet
wie er gelijk heeft, maar ik lees er wel fundamentele bezwaren in, maar de mannen van de
regulatoren krijgen blijkbaar alles opgeklaard binnen de week. Ze moeten zelfs geen
bijkomende onderzoeken doen.
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Men gaat hier mijns inziens nogal kort door de bocht. De Commissie maakte immers een vrij
uitgebreide lijst met verregaande opmerkingen over. Maar los van de discussie of deze
bezwaren nu al dan niet fundamenteel zijn, is het zo dat de regulatoren op basis van de
geldende EU-wetgeving verplicht zijn om maximaal rekening te houden met de gemaakte
opmerkingen.

De lezing van de opmerkingen van de Commissie leert mij dat de VRM en de andere
regulatoren onvoldoende rekening hielden met deze opmerkingen. Zo stelt de Commissie dat
een volwaardige analyse vereist is van de groothandelsmarkt voor omroepdiensten vooraleer
verplichtingen opgelegd kunnen worden met betrekking tot de toegang tot analoge en digitale
televisie.

De CRC behield in de definitieve beslissing de toegangsverplichtingen, maar voerde nooit
een analyse uit van de groothandelsmarkt voor omroepdiensten. Die analyse werd nooit
gemaakt, minister, tenzij u natuurlijk vertelt dat ze werd uitgevoerd tussen 22 juni en 1 juli.
Wie weet hebben ze dan een grote marktanalyse gedaan. Ik heb hierover alvast niets
gevonden op de website.

De Commissie is ook van oordeel dat de kenmerken van de omroepmarkt een regelgevend
ingrijpen niet verantwoorden. Daarenboven wordt er volgens de Commissie voorbijgegaan
aan de impact van de verplichtingen die aan Belgacom opgelegd zullen worden. Om deze
redenen is de Commissie van mening dat een heroverweging van de geplande regulering ten
zeerste aangewezen is. De CRC besloot om bij het oorspronkelijke plan van de VRM te
blijven en van een heroverweging is geen sprake. Vergelijk de twee teksten, minister, en u
zult dit ook lezen.

Ook is de geplande verplichting om breedband door te verkopen volgens de Commissie
disproportioneel en de Commissie stelt dat een dergelijke verplichting niet kan worden
opgelegd via een analyse van de markt voor televisieomroep. Ook op dit punt negeerde de
CRC de Commissie volledig. Ik herhaal nogmaals dat men op basis van de geldende
wetgeving verplicht is om maximaal rekening te houden met de gemaakte opmerkingen, maar
die heeft men gewoon naast zich neergelegd.

– De heer Bart Caron, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op.

Dit zijn maar enkele van de opmerkingen die de Europese Commissie maakt. Het is niet
nodig om de volledige lijst te overlopen. Op een paar kleine puntjes na, is de houding van de
CRC immers steeds dezelfde: er werd geen rekening gehouden met de gemaakte
opmerkingen, ondanks de wettelijke verplichting die op de VRM rust om maximaal rekening
te houden met de opmerkingen van de Commissie.

De VRM heeft als volwaardig lid van de CRC een vetorecht binnen de CRC. De VRM
besloot echter om geen gebruik te maken van dit vetorecht! Ik verwijs nogmaals naar dit
dikke boek, gedateerd op 1 juli 2011, dat ik heb gelezen en waaruit ik afleid dat men zich
niets aantrekt van wat de Europese Commissie zegt. De VRM heeft geen gebruik gemaakt
van het vetorecht en schaarde zich achter de beslissing van haar collega-regulatoren, die
volgens mijn informatie toch een beetje gestuurd werden door grote broer Belgacom, om de
toch wel fundamentele opmerkingen van de Commissie te negeren. De Vlaamse regulator had
hier een kans om de eigen bevoegdheid uit te putten, maar hield het op meehuilen met de
federale regulatoren. Daar kunnen we ons ernstige vragen bij stellen, dat heb ik tijdens
eerdere vragen al voldoende naar voren gebracht.

Ik herhaal dat de VRM de wettelijke plicht heeft om maximaal rekening te houden met de
gemaakte opmerkingen, maar dat niet heeft gedaan. Bovendien gaat het hier over een zeer
belangrijk dossier, dat het uitzicht van onze mediasector op fundamentele wijze kan
beïnvloeden.
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Minister, als ik dit naar voren breng, gaat het me in feite niet over de inhoud van het dossier,
over het al dan niet opengooien van de kabel. Ik heb echter ernstige twijfels bij de werking
van de VRM. Meer nog: het is een bende amateurs. De heer Tommelein en ikzelf hebben het
voorrecht gehad om, naar aanleiding van onze klacht over Tournée Générale en na wat
briefwisseling, naar de VRM te stappen. Minister, het is goed dat u eens weet hoe dat in zijn
werk gaat. Daar zat een hele batterij mensen. Ook de VRT zat daar met een hele batterij. We
hebben ons daar een hele voormiddag beziggehouden met argumenteren. Weet u wat de
uitslag daarvan was? In een brief heeft de VRM ons meegedeeld dat de klacht onontvankelijk
was, omdat ze te laat was ingediend.

Als dat de methode is van de VRM, dan noem ik dat amateurisme. De VRM heeft twee
parlementsleden en de VRT daar de hele voormiddag beziggehouden, met een hele batterij
juristen, terwijl die instantie toen al wist dat dit zogezegd te laat was. De VRM had op
voorhand kunnen zeggen dat dit onontvankelijk was, omdat we te laat waren. Nu is er een
hele vertoning opgevoerd, terwijl er over het dossier inhoudelijk niets is gezegd. Naderhand
is gebleken dat de VRT het heeft begrepen: ze heeft dit compleet teruggeschroefd.

Nogmaals, op dat vlak is de VRM compleet amateuristisch. De raad heeft voor mij geen
enkele geloofwaardigheid, de heer Sels op kop. Ik heb in de plenaire vergadering al zijn
ontslag geëist. Nogmaals, als men heel dit dossier leest, is dat hallucinant. Dat zijn geen
onafhankelijke regulatoren. Dat is een bende amateurs, die op een schabouwelijke manier
omgaan met privébedrijven.

Ik hoop dat we volgende week, als die artiesten hier nog eens komen met betrekking tot de
VRT, nog eens de gelegenheid hebben om dat face to face te zeggen. Ik zie hoe ze twee
parlementsleden behandelen. Als ze dat ook in andere dossiers doen, dan vind ik dat een
schande.

Minister, vindt u het aanvaardbaar dat de VRM zomaar de opmerkingen van de Europese
Commissie naast zich neerlegt? Als blijkt dat dit gebeurt, dan vind ik dat er ook een politieke
verantwoordelijkheid is met betrekking tot de werking van de VRM. Ik herhaal het: voor mij
functioneert de VRM het jongste jaar niet naar behoren. Bent u van plan om op te treden
tegen het schenden door de VRM van de procedureregels qua marktanalyse? Ze hebben die
marktanalyse niet gedaan, tenzij u me nu zult zeggen dat die de laatste week voor 1 juli nog is
gebeurd. Dan trek ik mijn woorden in, maar dat lijkt me niet zo te zijn: anders was die
analyse wel op een of andere manier gepubliceerd, en dat is niet gebeurd. Ik verwacht dus
concrete antwoorden van u op die concrete vragen. Ik wil u vragen u niet te verschuilen door
te zeggen dat u niets te maken hebt met de VRM. Ofwel zullen we op een of andere manier
andere procedures moeten uitvinden, want de VRM functioneert niet naar behoren, los van de
inhoud van het dossier.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, onze regulator hoort eigenlijk onafhankelijk te zijn,
maar de heer Decaluwe stelt eens te meer dat die regulator dat niet is. Dat is natuurlijk geen
geringe beschuldiging, als die komt van de grootste partij in dit parlement en van deze
meerderheid. Als Vlaamse overheid en zelfs als Vlaams Parlement zou ik me er echter toch
voor hoeden om hier veel uitspraken over te doen. Er is al gesteld, zeker in het betoog van de
heer Tommelein dat ik heb gelezen, dat er een beroepsprocedure loopt. Ik neem dus aan dat
alles wat wordt gezegd en niet gezegd, nauwkeurig tegen het licht zal worden gehouden door
de partijen. In dat licht zou ik toch voorzichtig zijn in een dergelijk dossier. Op andere
momenten, toen het ging over wat hij beursgenoteerde bedrijven noemt, heeft de heer
Decaluwe trouwens ook al herhaaldelijk gepleit voor voorzichtigheid.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Van twee dingen één. Ik merk dat de goede collega van de N-VA-
fractie olie op de golven wil gieten. Los van het inhoudelijke, wat een heel andere discussie
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is: als, zoals de heer Decaluwe beweert, het bij de VRM amateurisme troef is en de mensen
die daarin zetelen niet geschikt zijn, dan vraag ik me af waarom de Vlaamse Regering geen
stappen zet. Dit komt immers van de grootste partij uit de meerderheid. Ik ken het artikel niet
uit het blote hoofd, maar als ik het goed begrijp, is het de Vlaamse Regering die de mensen in
de VRM benoemt, en dus ook ontslaat. Als de grootste partij in de meerderheid, in deze
Vlaamse Regering, van oordeel is dat die mensen niet voldoen en niet functioneren, dan is het
de taak van de Vlaamse Regering om maatregelen te nemen. Ik ken gedelegeerd bestuurders
van niet nader te noemen publiekrechtelijke bedrijven die voor minder zijn verzocht het pand
te verlaten. De heer Decaluwe brengt dit met veel brio en overtuiging. Als het waar is wat hij
zegt en die mensen allemaal amateurs zijn, dan wacht ik nu op het antwoord van de Vlaamse
Regering, om die mensen daadwerkelijk aan de kant te zetten.

De heer Bart Caron: Ik wil ook iets zeggen, zij het niet over de kern van dit dossier. Eerlijk
is eerlijk: ik heb het dossier niet gelezen. Ik zal er dan ook geen uitspraken over doen.

Mijnheer Decaluwe, uw uitspraak is een straffe uitspraak. Als dit zo blijkt te zijn, dan noopt
dat tot een evaluatie ten gronde van de situatie. Ik vind immers niet dat het Vlaams Parlement
kan gedogen dat er een regulator zou bestaan die niet objectief en niet professioneel is. Dat is
wat u eigenlijk zegt. U hebt het over amateurisme. We hebben er geen belang bij dat dit in het
ijle blijft. Als dat zo is, dan dring ik erop aan dat u ofwel een voorstel van resolutie indient,
ofwel dat er intern in de meerderheid iets gebeurt ter zake. Ofwel vertrouwen we onze
regulator, ofwel hebben we er geen. Dat is essentieel.

Minister, het dossier is in behandeling. Het is eigenlijk enigszins een ongelukkig moment om
dit te doen. Ik pleit ervoor de discussie ten gronde te voeren na de behandeling van het
dossier, want dit interfereert. Dit is een ernstige kwestie, anders moeten we geen regulatoren
hebben. Beleidstechnisch zijn er steeds meer regulatoren op diverse markten: kijken we maar
naar de energie. Die moeten boven elke verdachtmaking staan.

Mijnheer Decaluwe, ik erken wel dat er nog veel te veel gepolitiseerde regulatoren bestaan,
en dat die politisering een kwalijk effect heeft op de uitspraken ervan en op de
onafhankelijkheid. Ze zijn immers opgericht met het oog op die onafhankelijkheid. Ze
moeten een afstand houden van de dagelijkse politiek, maar die wordt helemaal ondermijnd.
Dat is inderdaad niet aanvaardbaar.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Voorzitter, de CRC heeft inderdaad op 18 juli 2011 haar
marktbesluiten met betrekking tot televisieomroepen en de breedband gepubliceerd. De CRC,
die is opgericht overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006, verenigt
de diverse regulatoren: de VRM, de Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), de Medienrat
en het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). De Europese
regelgeving bepaalt dat dergelijke nationale regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn
voor marktregulering ex ante, onafhankelijk optreden en dat alleen de aangewezen
beroepsinstanties bevoegd zijn om de besluiten te schorsen of ongedaan te maken.

Ik heb vernomen dat tegen deze besluiten van de CRC diverse beroepen zijn ingesteld bij het
hof van beroep te Brussel. Deze beroepen hebben geen schorsende werking, tenzij indien het
hof die schorsing zou uitspreken. In deze beroepsprocedure is voorzien in het
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006. Het samenwerkingsakkoord bepaalt dat de
regulator die een ontwerpbesluit had voorgelegd, instaat voor de verdere uitvoering van die
CRC-beslissing, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid. Gelet op de onafhankelijkheid van
de Vlaamse en de andere regulatoren komt het mij als minister dus niet toe me uit te spreken
over de manier waarop de regulatoren dat zullen doen. In principe gaat het om individuele
implementatiebeslissingen per regulator, doch dit sluit een uniforme werkwijze met
gezamenlijke werkvergaderingen niet uit, gezien de elkaar rakende of overlappende
bevoegdheden. In het licht van deze hangende beroepsprocedures wil ik dan ook geen
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inhoudelijke of procedurele opmerkingen maken bij de besluiten van de CRC. Ik moet dus
iedereen teleurstellen, maar ik houd het bij dit antwoord.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, u fietst er natuurlijk omheen. In dit dossier moet men
natuurlijk ook wel de knoop doorhakken. Er is de werking van de VRM, waarover we het nu
hoofdzakelijk hebben. Het gaat over hoe zij hebben geblunderd in dit dossier en de vragen die
daarover rijzen. Het kleinste kind kan aanvoelen dat hier een loopje wordt genomen met een
procedure, met een werkwijze. We kunnen daar vragen bij stellen, aangezien het hier gaat
over een beursgenoteerd bedrijf als Telenet.

De beslissingen die nu worden genomen, doen veel vragen rijzen. Is er een onderzoek en een
aanpassing geweest? Ik heb dit dossier de hele tijd gevolgd, samen met mijn collega. Ik heb
de uitspraken op één rij gezet. Zelfs de voorzitter van het BIPT zegt dat er aan de
basisprincipes niets is veranderd. Wat eerder werd aangekondigd, werd in een korte
tijdspanne nogmaals bevestigd. Men hoeft dan niet bijster intelligent te zijn om te beseffen
dat er iets niet klopt. De regulator moet onafhankelijk zijn.

Ik ben ervaringsdeskundige wat de VRM betreft. Ik vind het grappig dat de heer Decaluwe
het eens heeft meegemaakt met de VRM. Ik heb het wel meer meegemaakt. Daar hebben ze
tijd en mensen om iemand bezig te houden, en nadien moet men horen dat ze toch geen
rekening houden met wat hij heeft gezegd. Ik heb dat zelfs digitaal opgenomen.

Ik geloof wat de heer Decaluwe zegt: zo werkt men bij de VRM. Dat lijkt me nu net de
essentie van heel het verhaal, los van het opengooien van de kabel, waarover we niet ten
gronde discussiëren. Worden ze gebruikt in dezen? Voor wie rijden ze? Waarom doen ze dit?
Ik kan daar natuurlijk een pak theorieën over aanbrengen, die waarschijnlijk ook nog wel
zullen kloppen. Een aantal leden hier kunnen dat ook doen.

Minister, ik vind dat u wél verantwoordelijk bent, namelijk voor die werking van de VRM.
Het functioneren van de VRM wordt voortdurend ter discussie gesteld. Het gaat over het
afleveren van onprofessioneel geknoei. Dat is toch wel het visitekaartje als de regulator voor
de Vlaamse overheid. Dan denk ik dat dit een heel besmeurd visitekaartje is, waarbij heel
veel vragen kunnen worden gesteld. Het is gemakkelijk te zeggen dat u niet zult antwoorden
omdat Telenet procedures heeft ingeleid en die procedures lopen. Wel, wij vragen u eigenlijk
hoe u staat tegenover die Vlaamse regulator en de manier waarop die heeft gefunctioneerd in
dit dossier. Dát zijn onze vragen. Wij vragen u niet uitspraken te doen over het opengooien
van de kabel of over de procedures die lopen. U fietst er heel gemakkelijk omheen. De VRM
uit zich in onprofessioneel geknoei. Daarom stellen we daar telkens opnieuw vragen over.
Het is altijd een plezier om die mensen hier te ontmoeten.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Minister, ik heb er natuurlijk begrip voor dat er beroepsprocedures
zijn. De rechtsgang moet zijn weg gaan. Kan het echter de beroepsprocedure doorkruisen als
ik vraag of er al dan niet een bijkomende marktanalyse is gebeurd, zoals Europa vroeg? Ik
hoef zelfs niet te weten wat erin staat. Ik vraag alleen dat met ja of neen zou worden
geantwoord. Ik vind het merkwaardig dat men zelfs op die vraag niet kan of wil reageren, of
dat men het niet weet. Ja of neen? Volgens mijn informatie is er geen analyse.

– De heer Philippe De Coene, voorzitter, treedt als voorzitter op.

Minister, de VRM moet ook op zijn domein blijven. Aan de overzijde is er ook zo’n
regulator, met betrekking tot energie, die op het terrein van de politiek komt. Bevoegdheden
zijn een zaak van de politiek en niet van de regulatoren. De Vlaamse regulator insinueert in
zijn teksten dat hij verantwoordelijk is voor breedband tout court. Dat klopt voor
breedbandtelevisie, maar volgens mij is breedbandinternet federaal. Dat wordt echter in het
midden gelaten, en misschien zal men op die manier ook misschien nog initiatieven nemen.
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Dan zeg ik: de VRM betreedt hier het domein van de politiek en hij heeft daar niets, maar dan
ook niets mee te maken.

Het lijkt me dat u daar als bevoegd minister minstens eens een opmerking over kunt maken,
om dat te verduidelijken. Anders zal de staatshervorming misschien worden uitgevoerd door
de regulatoren. Dat hebben we ook op het vlak van energie meegemaakt. Ze staan niet boven
de wet. We leven nog altijd in een democratie, en er moet ook controle zijn op de regulatoren.
Nu heb ik de indruk dat de heren maar doen. Over vijf of zes jaar zal er wel eens een
uitspraak zijn van de rechtbank. Ondertussen gaat die kabel open. Mocht de rechtbank echter
de mensen die in beroep gaan, gelijk geven, dan denk ik dat die grote jongens wel eens met
zeer grote schadeclaims zouden kunnen komen. Dan hebben we het niet over 1 miljoen euro,
dan hebben we het meteen over miljarden, en wie is er verantwoordelijk voor het budget van
de VRM? Dit parlement. Ik weet niet of de VRM in zijn begroting provisies aanlegt met het
oog op rechtszaken. Alles wat ik lees, hoor en zie, wijst erop dat diegenen die in beroep gaan,
zullen winnen. Punt aan de lijn. Er zijn procedurefouten gemaakt. Er kunnen rechter-en-
partijsituaties worden aangeduid. De vraag is hoe de politiek daarmee omgaat, als we dat
alles op ons zien afkomen.

Minister, ik heb er echt begrip voor dat u stelt dat dit delicaat is. Geen enkel probleem. Toch
moet er eens uitleg worden gegeven bij de werking van de VRM, als we bekijken hoe we in
een dossiertje als dat van Tournée Générale zijn behandeld, hoe de VRM daar in feite de hele
voormiddag met onze voeten heeft gespeeld. Het kwam erop neer dat we ons best hadden
gedaan, maar dat dit te laat was ingediend. Daarvoor moeten ze ons niet laten komen. Ik hoor
ook gelijkaardige verhalen. Hebben ze daar te veel tijd?

Minister, de uitvoering van die beslissing zou ten volle aan de VRM toekomen. De rol van de
CRC is uitgespeeld. Nu is er de implementatie. Als ik lees wat ze allemaal gaan doen of
waarvoor ze zoal bevoegd kunnen zijn, dan vraag ik me af of de VRM de middelen en de
mensen heeft. Hebt u in de begroting 2012 het budget voor de VRM verdubbeld? Er moeten
immers mensen bij komen. Als ze uitvoeren wat ze zelf willen uitvoeren, dan hebben ze daar
geen mensen en geen geld voor. Dat is slechts een detail, maar hebt u ter zake in iets voorzien
in de begroting? Dat staat dan los van de procedure. Misschien kunt u een kort antwoord
geven op de vraag of in middelen wordt voorzien voor de nieuwe werking en de nieuwe
bevoegdheden van de VRM.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, het is toch wel een foutje van de heer Decaluwe dat
hij te laat naar de VRM is gestapt. Dat zou ik van hem eigenlijk niet verwachten. Los daarvan
vind ik het bijzonder jammer dat de heer Tommelein hier vandaag niet is, want ik had van
hem eigenlijk graag vernomen of hij hetzelfde vernietigende oordeel velt over zijn bezoek als
de heer Decaluwe. Dat interesseert me wel. Wellicht zullen we dat echter nooit vernemen:
gezien de aard van zijn verwondingen lijkt de kans me niet gering dat hij zich straks van zijn
bezoek aan de VRM helemaal niets meer herinnert. (Gelach)

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Minister, ik begrijp dat u weinig zegt of geen antwoorden geeft over
het concrete dossier zelf. Dat ligt inderdaad delicaat. De heer Decaluwe is echter een
vooraanstaand lid van de meerderheid in dit parlement, en op basis van zijn betoog kunnen
we zelfs niet meer zeggen dat de geloofwaardigheid van de VRM op het spel staat: die
geloofwaardigheid is de VRM al lang kwijt. Ik hoor hier zeggen dat het amateurs zijn. Net
voor het zomerreces, als ik me niet vergis naar aanleiding van een actuele vraag, heeft de heer
Decaluwe al het ontslag geëist van de heer Sels van de VRM. Ik vraag me dan af wat u daar
als minister mee doet. U kunt natuurlijk zeggen dat u zich inhoudelijk niet te bemoeien hebt
met wat de VRM beslist, maar de Vlaamse Regering, en u als minister van Media in het
bijzonder, is wel politiek verantwoordelijk voor die VRM.



Commissievergadering nr. C7 – CUL1 (2011-2012) – 4 oktober 201164

Het gaat duidelijk over de werking of de non-werking van de VRM. Ook daar wordt geen
antwoord op gegeven. Daar gaat men aan voorbij. Misschien is het een gebrek aan ervaring in
politiek op dit niveau, maar als een vooraanstaand lid van de meerderheid, de mediaspecialist
van die partij, hier openlijk zegt dat we bij de VRM te maken hebben met een bende
amateurs, moet u daarmee als regering toch iets doen.

Daar had ik graag een antwoord op gekregen. Misschien behoudt u het vertrouwen in de
VRM en zegt u dat u als minister van Media vindt dat de VRM goed bezig is en dat de heer
Decaluwe het mis heeft. Maar er moet toch een antwoord komen. Anders heeft de Vlaamse
meerderheid een probleem bij de visie op de VRM. Het is ook mogelijk dat ze lijdt aan
schizofrenie.

De heer Carl Decaluwe: Als het u kan troosten, mijnheer Wienen: voor Tony Mary heb ik
het vijf keer moeten vragen. De vijfde keer was het prijs. We hebben nog een weg te gaan. Ik
blijf op hetzelfde hameren.

De heer Bart Caron: Ik weet niet wie gelijk heeft, ik oordeel niet. Ik vind wel dat als
dergelijke zware beschuldigingen worden geuit door een collega, dan kunnen we niet doen
alsof het niet aan de orde is. Ik weet niet welke mogelijkheden er zijn, voorzitter, minister. Ik
zeg niet dat de heer Decaluwe ongelijk heeft, ook niet dat hij gelijk heeft, ik weet het niet.
Maar de geloofwaardigheid van Vlaamse instellingen komt in het gedrang, en dat kan niet.
Ofwel wordt het rechtgezet in die instelling, ofwel is er iets anders aan de hand. We kunnen
het niet zo laten, er moet iets gebeuren.

De voorzitter: Ik stel voor dat we ons met de commissie nog even beraden over de opvolging
van dit dossier.

De heer Carl Decaluwe: Ik heb geen zin om te praten met de heer Sels over de inhoud van
het dossier. Ik wil geen fout maken. De rechtbank zal zijn werk doen. Als er vroeg of laat
grote schadeclaims volgen, moeten we kijken hoe we daarmee omgaan.

De voorzitter: We moeten ons goed beraden over de wijze waarop we die zaak verder
behandelen, om uitglijders te vermijden.

De heer Wilfried Vandaele: Ik vind het interessant. Wie lokaal actief is, weet dat het college
van burgemeester en schepenen verzekerd is voor mogelijke gebeurtenissen als gevolg van
een beslissing van dat college. Kan een regulator zich ook verzekeren?

De heer Wim Wienen: Na deze boeiende discussie mogen we niet uit elkaar gaan met een
niet-oplossing. Het gaat blijkbaar over de non-werking van de VRM. Nu gaat het over één
dossier. De collega zegt dat dat tot grote schadeclaims kan leiden. Er worden ook andere
voorbeelden aangehaald van de slechte werking van de VRM. Op zijn minst moet er toch een
gedegen evaluatie mogelijk zijn, te meer omdat dit huis de VRM betaalt.

De heer Carl Decaluwe: Minister, is er in de begroting voor 2012 een verdubbeling voor de
VRM ingeschreven? Als u dat allemaal leest, dat zal wel wat vragen. Het is maar een detail.

Minister Ingrid Lieten: Ik heb geen aanvraag voor een verdubbeling van het budget
ontvangen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


