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Voorzitter: de heer Philippe De Coene

Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over het profiel van OP12
- 2235 (2012-2013)

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 najaarsprogrammatie en
visietekst van OP12 in het kader van de gemaakte afspraken en de
beheersovereenkomst
- 2280 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, minister, geachte leden, na de zomervakantie kunnen we
eindelijk van start gaan met onze werkzaamheden. Gisteren zijn de leden van deze commissie
voor het eerst bijeengekomen, met een bezoek aan Carte Blanche in Antwerpen.

Op 10 september heeft de VRT de najaarsplannen voor het derde kanaal OP12 voorgesteld.
Bij die gelegenheid werd ook een visietekst verspreid, met als titel ‘Welkom OP 12, de tv-
zender die tijd maakt’. In die visietekst wordt OP12 voorgesteld als een zender die geen
rekening moet houden met een strak zendschema, waar tijd kan worden gemaakt voor een
hele avond gewijd aan één enkel onderwerp en waar “vrolijk wordt gedaan waar een
onderwerp om vraagt”. Ook wordt als troef aangehaald dat de zender geen duidelijk
afgebakende doelgroep heeft.

Een en ander lijkt me in te druisen tegen de bepalingen van de beheersovereenkomst. In
operationele doelstelling 11.3 van die beheersovereenkomst wordt het volgende gesteld: “Op
een apart kanaal brengt de VRT een specifiek aanbod voor de doelgroepen kinderen met Ketnet
en jongeren. OD11.3.2: Voor jongeren wordt een specifiek aanbod ontwikkeld na 20 uur op het
Ketnetkanaal. Dit aanbod wordt gefaseerd uitgerold, zoals beschreven in OD3.1: de VRT
brengt vanaf 1 september 2013 een specifiek aanbod voor jongeren, dat ook ruimte biedt voor
een aanbod door jongeren, en dit gedurende 2 à 4 dagen per week en minstens 40 weken per
jaar. (…) Voor expats onderzoekt de VRT of het derde kanaal kan ingezet worden voor het
aanbod omschreven in OD5.4.” Belangrijk is natuurlijk ook dat daarbij het volgende wordt
gesteld: “Op dit aparte kanaal onderbreekt de VRT de Ketnet-programmatie tot 20 uur niet.”
Dat was eigenlijk het vertrekpunt van het ontstaan van de hele discussie over het derde kanaal.

Uit de najaarspresentatie en de visietekst blijken alvast geen duidelijk profiel voor dit derde
kanaal. Dat blijkt trouwens ook op het scherm. Ik heb zelf de programmatie voor de komende
dagen eens bekeken. Vandaag brengt men Fans of Flanders, De Smaak van De Keyser en De
Nieuwe Lichting. Morgen is er De Nieuwe Lichting, Buiten de zone – dat zijn herhalingen –,
Carte Blanche en De Nieuwe Lichting. Vrijdag brengt men De Nieuwe Lichting, Carte
Blanche, Fans of Flanders, Mind your own business en De Nieuwe Lichting. Zaterdag is er
een hele avond WK driebanden. Zondag is er de vorige aflevering van De Ridder, met
audiodescriptie voor slechtzienden. Simultaan is er een nieuwe aflevering van De Ridder op
Eén. Vanaf 22.20 uur is er de lus.

Collega’s, als ik naar die programmatie kijk, dan stel ik vast dat er voor maandag en
donderdag duidelijke opdrachten zijn voor jongeren en expats. De rest moet nog worden
ingevuld. Dat lijkt me een probleem. Ik heb de indruk dat alles wat geen vaste plaats heeft op
andere zenders, op OP12 moet komen. Ik heb daarvoor het woord ‘vergaarbak’ al eens
gebruikt. Ik heb een probleem met de herkenbaarheid voor de kijker. Op die manier is het
moeilijk voor de kijker, maar ook voor de zender is het een probleem om zich een profiel aan
te meten. Zonder een duidelijk profiel, zonder duidelijke, vaste afspraken met de kijker is het
ook moeilijk om een groot publiek te bereiken, om een vast publiek te creëren.
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Gisteren hebben we een bezoek gebracht aan Carte Blanche in Antwerpen. Daar is uiteraard
ook uitvoerig ingegaan op OP12. Tot mijn verbazing werden daar naast jongeren en expats
ook cultuur, sport en maatschappij naar voren geschoven.

Als we het zo bekijken, dan heb ik toch enigszins vragen bij het profiel van OP12. Die
argumentatie versterkt mijn gevoel van onbehagen. Is dit nu een generalistische zender of een
zender die specifiek gericht is op jongeren en volwassenen?

Zeggen dat OP12 geen volwaardig net is, klopt dan niet, want we krijgen een uitleg, die ook
terug te vinden is in de presentatie, dat OP12 ook de doelstellingen van de beheers-
overeenkomst qua cultuur, kleine sporten en audiodescriptie – waarvoor ik uiteraard begrip
heb – moet nastreven.

Dan komen we tot het punt van de kijkcijfers, die mager zouden uitvallen. Daarover zijn er
ook heel wat artikels verschenen. Kijkcijfers zijn niet de eerste prioriteit van OP12. Daar heb
ik uiteraard alle begrip voor. Ook daarover wil ik echter wat duidelijkheid krijgen. Die zender
is nu al een hele tijd bezig, maar vanaf september was dat een volwaardige zender, en vanaf
23 september was dat echt een volwaardige zender, met een volwaardige programmatie. Hoe
zit het met de kijkcijfers? Zo haalt Mind your own business 1863 kijkers en An Idiot Abroad
15.000 kijkers.

Minister, hoe valt de visietekst van OP12 te rijmen met het profiel van OP12 dat duidelijk
werd omschreven in de beheersovereenkomst? Waarin bestaat het specifieke aanbod voor
jongeren dat in de beheersovereenkomst naar voren wordt geschoven? Voor expats is er dat
programma op donderdag. Bent u het met me eens dat de programmatie en de invulling tot op
heden eigenlijk onvoldoende zijn, rekening houdend met de bepalingen van de
beheersovereenkomst en het opzet van OP12? Zullen het profiel en de programmatie van
OP12 nog verder worden scherpgesteld? Tegen wanneer zal dat gebeuren?

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, sta me toe dat ik de heer Yüksel feliciteer met zijn
aanwezigheid hier. Op dit moment is er immers een blijde intrede, maar hij heeft er toch voor
gekozen om de prioriteit te geven aan de democratie in plaats van aan de monarchie, wat van
andere Oost-Vlaamse collega’s niet kan worden gezegd. Zij abdiceren hier vandaag, onder
meer voor deze commissie. (Gelach)

De voorzitter: We waren bereid de commissievergadering te verdagen, hoor. Mocht men
hebben aangedrongen, dan hadden we dat gedaan. (Gelach)

De heer Wim Wienen: Ja, maar ik heb erop aangedrongen om de vergadering toch maar te
laten plaatsvinden.

De heer Yüksel heeft de situatie goed geschetst. We weten allemaal dat er zeker bij de
oppositie niet zoveel fans waren van het derde kanaal, maar dat ook de meerderheid licht
kritisch was toen ze in dit parlement het voorstel van resolutie heeft ingediend met betrekking
tot de beheersovereenkomst. Daarin werd uitdrukkelijk geschreven dat moet worden
nagegaan of dit haalbaar, betaalbaar en wenselijk is. Over het aspect wenselijk bestaat er nu
discussie. We stellen immers vast dat OP12 allesbehalve een spectaculaire start heeft
gemaakt. Meerdere collega’s in deze commissie hebben u er meermaals op gewezen dat er
wel eens een probleem zou kunnen zijn met de programmatie. Toen de VRT OP12 opstartte,
had ze geen idee van de invulling daarvan. Men had het over wat experimenteren met die
zender om te zien wat men ermee zou doen. Ik vind dat een behoorlijk duur experiment, en
het lijkt me dan ook nuttig dat de Vlaamse Regering een evaluatie maakt van dit nieuwe
kanaal van de VRT.

De heer Yüksel heeft al meermaals gewezen op de herhalingen die we na 20 uur te slikken
krijgen op dat derde net. Gisteren konden we ook nog eens vaststellen dat de nabeschouwing
van de voetbalwedstrijd België-Wales op twee kanalen werd uitgezonden, zowel op OP12 als
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op Eén. Die nabeschouwing moet enorm belangrijk geweest zijn. Ik wist niet dat een niet zo
hoogstaande wedstrijd die op een gelijkspel is geëindigd, zo belangrijk was dat de
nabeschouwing ervan op twee VRT-kanalen tegelijk moet worden uitgezonden.

Het enige nieuwe dat er is gekomen, is Carte Blanche. En het programma House of Flanders
komt terug. Voor het overige zijn het vooral herhalingen. En dan is de vraag of zo’n derde
kanaal nodig en wenselijk is. Van een hoogstaande programmatie of volwaardige zender is in
elk geval geen sprake. Nochtans was er in de commissie altijd op gewezen dat die zender een
opstart moest kunnen nemen. In september zou dan de uitrol gebeuren van het nieuwe kanaal
en dan zou men eens wat zien. We zien echter behoorlijk weinig. Afgelopen zomer, een uit-
gelezen periode voor jongeren om televisie te kijken, was er helemaal niets te zien op OP12.

Ik heb ook akte genomen van de visietekst die is geschreven over het derde kanaal van de
VRT. Ook daar word ik niet echt warm van. Het is een vaag gebeuren. Daarin staat dat men
eigenlijk maar wat blijft proberen.

Minister, wat is uw reactie op die visietekst? Ik denk dat die tekst getuigt van het feit dat die
zender geen volwaardige zender is en dat het dan toch een heel duur experiment is gebleken.

Bent u van mening dat de gemaakte afspraken op deze manier worden gehonoreerd? Ik
verwijs dan vooral naar de uitrol die in september zou gebeuren. Het enige wat er nu is
bijgekomen, is Carte Blanche, maar dat is toch geen indrukwekkende uitrol van dat derde
kanaal.

Bent u van mening dat er moet worden bijgestuurd? Ik denk van wel. Als men een dergelijk
kanaal zo onderbenut laat, dan moet men zich afvragen of daar geen verbeteringen in
aangebracht moeten worden. Als inderdaad een bijsturing nodig is, wat moet er dan volgens u
worden bijgestuurd? Als er geen bijsturing nodig is, waarom dan niet?

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: De vorige sprekers hebben de situatie al heel goed geschetst.
Na een evaluatie van meer dan een jaar, stel ik vast dat dit project niet nodig is. Het is een
verspilling van overheidsgeld.

Dit dossier begint eigenaardige proporties aan te nemen. Er was nooit een marktstudie, geen
duidelijk doelgroepbepaling en geen businessplan en dat in crisistijden. Dat werd hier
regelmatig ter discussie gesteld maar intussen sleepte OP12 zich verder. In de zomer – en ik
heb daar een mooi instagram van gemaakt – kreeg men een pancarte met een audio eronder
met als tekst ‘We komen terug’. De laatste keer dat ik dit heb gezien, was toen ik nog heel
jong was. Het ging toen over schooltelevisie, de periode dat er weinig kanalen waren. Ik kan
me niet inbeelden dat in deze digitale tijden waarin gedurende 24 uur, 7 dagen op 7, alles
beschikbaar is on demand, zelfs in livestream, een openbare omroep een pancarte bezet op
een digitaal platform.

Ik heb hier nog niets gehoord over de kijkcijfers, hoewel die meestal de graadmeter vormen
om te bepalen of een programma of zender succesvol is. Minister, er zijn 600.000 kijkers op
weekbasis na 20 uur, gecumuleerd in 5 minuten. Ik ken die gecumuleerde cijfers. Stel dat er
maar 4 uur televisie is – en dan ben ik nog zeer ruimdenkend voor wat die cijfers betreft –,
dan komt men uit op een gecumuleerd gemiddelde van 20.000 kijkers. U kent ook de cijfers
van de website en van streamings. Ik zal hier niet discussiëren over de inhoud, de beleving of
de contentontwikkeling van OP12, maar de vraag is of de overheidsmiddelen die worden
gegeven aan dit project in evenwicht zijn met het resultaat en het aantal mensen dat wordt
bereikt. Dat aantal is minimaal. Wat mij betreft, is OP12 een web-tv-project, dat met veel
minder middelen kan worden gemaakt. Men kan dat gerust op een webplatform zetten.
Iedereen stapt over naar online. Hier zit men met een duur overheidsverhaal met heel weinig
rendement. Dat is een project dat over het paard wordt getild en een leerschool met een
camera erop, genre studentenradio en studententelevisie, maar dan wel met één camera erop
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en in een omgeving met beperkte middelen. Digitale kanalen zijn immers niet oneindig. De
programmatie is een lappendeken en niet samenhangend. Dat weten we allemaal. Daar moet
men zelfs geen expert voor zijn.

Minister, ik blijf erbij dat dit een overbodig en te duur project is, waar op dit ogenblik ook
niemand op wacht. Tijdens alle gesprekken die we hebben gehad, bleek dat men zelfs bij de
VRT niet wist voor wie men dit zou maken. Men zou experimenteren en dan zien. Ik vind dat
men dat niet kan doen met overheidsgeld. En als er dan één programma is dat scoort, dan
wordt dat meteen naar voren geschoven als een bewijs dat het wel kan werken.

Dit is een niet-definieerbaar televisieproject dat thuishoort op het internet, op een
onlineplatform, waar men mag experimenteren, maar dan met veel minder middelen. Ik denk
dat de openbare omroep het geld dat wordt uitgegeven aan OP12 veel beter zou kunnen
besteden aan andere taken. Het is een kwestie van prioriteiten. Men kan er echter niet omheen
dat dit een mislukt project is.

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Ik sluit me aan bij de vragen en opmerkingen van de vorige
sprekers.

Minister, mijn partij heeft in het verleden bij monde van de fractievoorzitter, de heer
Tommelein, vaak haar bezorgdheid geuit over en kritiek gegeven op deze problematiek.
Vandaag bewijst de VRT dat die vragen en kritiek terecht zijn. Al sinds het ontstaan van
OP12, anderhalf jaar geleden, was het compleet onduidelijk wat de programmatie van de
zender zou inhouden. Tijdens de zomer waren er nauwelijks uitzendingen, met steeds
minimale kijkcijfers.

De VRT beloofde echter dat dit zou veranderen. OP12 was volgens de VRT warm aan het
lopen en bevond zich nog in de experimentele fase. Vanaf 23 september zou de zender een
versnelling hoger schakelen, maar ook die belofte is duidelijk opnieuw niet ingelost.

Het probleem is natuurlijk al lang gekend. Een aantal jaren geleden pleitte de VRT voor een
derde net. Minister, u bent daarin mee gestapt.

Ik wil ook verwijzen naar wat de heer Wienen zonet heeft gezegd. Het feit dat gisteravond
twee VRT-zenders hetzelfde programma uitzonden, is ook door de pers naar buiten gebracht.
Ook zij waren een beetje verbaasd. Waarom wordt er zoveel geld gegeven voor een derde net
als men nog geen twee netten volwaardig kan vullen?

Ik herhaal de vraag die hier al eerder werd gesteld: is de 7 miljoen euro per jaar die het derde
net kost echt niet beter te besteden? Ik zal er niet over uitweiden, ik verwijs gewoon naar de
wachtlijsten, want daar kan dit geld zeker nuttiger worden gebruikt.

Minister, ik heb enkele vragen. Hoe lang mag OP12 blijven warmlopen? Wanneer maakt de
VRT een grondige stand van zaken en een bijhorende evaluatie van OP12?

Zijn de Vlaamse Regering en u bereid om die grondige evaluatie te maken en om er al
conclusies uit te trekken?

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, minister, ik was eerst niet van plan om het woord te nemen
omdat ik gisteren niet mee was op het werkbezoek. Ik kon niet mee omdat ik hier een vraag
om uitleg en een interpellatie op de agenda staan had.

Ik zal een beetje voorzichtiger zijn dan mijn collega’s, want ik meen dat dat in dezen nodig is,
dat we de rekening nog niet moeten presenteren vooraleer de winkel op kruissnelheid draait.
Het is duidelijk dat jonge mensen niet alleen naar MTV kijken. Ik heb kinderen in die
leeftijdscategorie en ze kijken naar JIM, naar MTV en naar OP12. Hun kijkgedrag is nogal
flou, maar in elk geval anders dat het mijne, laat dat duidelijk zijn. Ik ben dan ook wat meer
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gereserveerd. Ik voel wel iets voor het idee van de heer Verstrepen dat het eigenlijk een
experiment is dat voor een deel ook ‘web tv’ zou kunnen heten, maar dat het iets meer
aangekleed moet worden omdat het van de openbare omroep is. Het is de mix van
experiment, geen vast schema en verschillende genres die voor relatief lage kijkcijfers zorgt
en grote twijfels zaait.

En soms twijfel ik ook, maar ik wil het experiment het voordeel van de twijfel geven. We
hebben nog even tijd, minstens tot juli volgend jaar, gezien de politieke situatie. Ik wil de
zender in elk geval wat krediet geven, maar tegen die tijd moet er ook een uitklaring van het
profiel zijn. Nu is het een mengvorm van verschillende dingen. De vraag is of de
verschillende doelgroepen zich herkennen in de zender. De zender is immers maar een klein
beetje van hen, niet helemaal. De voorbeelden die ik daarnet gaf, zijn veel explicieter, die
andere zenders hebben duidelijke doelgroepen. Het is misschien een punt waar het derde net
bij ons voor vecht.

Er is iets waar naast het werk voor jongeren, ook een plaats voor moet zijn. Ik roffel nog eens
op de oude trom: maak er dan een soort Klara tv van, dan zou er nog een leuk samenvallen
zijn van radio en tv. Op die manier komt er nog wat meer cultuur op de televisie. Voor mijn
part is dit ook een denkspoor.

Laten we over de kosten even relativerend spreken. Een digitale zender kost geen fortuin. Ik
vind de kosten nog redelijk beheersbaar en verdedigbaar, zeker in de experimentele fase.
OP12 krijgt wat mij betreft het voordeel van de twijfel en de ruimte om verder te werken. De
doelgroep ‘jongeren’ vind ik valabel, maar ik weet ook niet precies hoe het profiel kan
worden uitgewerkt, gelukkig is dat niet mijn taak. Het gaat natuurlijk om publieke financiën,
we moeten de vraag naar het uitwerken van een profiel dus wel stellen. Er is nood aan
uitklaring na de experimenteerfase.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, minister, de VRT heeft natuurlijk zelf ook al
aangegeven dat het programmeren voor jongeren bijzonder moeilijk is, dat het geen
eenvoudige opdracht is. We beseffen allemaal wel dat er geen succesrecept voor bestaat.
Vallen en opstaan, zal erbij komen kijken.

In april 2012 zei de VRT: “Het eerste jaar wil de VRT met het jongerenaanbod vooral
bijleren en evalueren, in het najaar van 2013 volgt een volwaardig aanbod.” En ik denk dat
dat aanbod er nu inderdaad is. De VRT doet een poging om te voldoen aan de voorwaarde
van de beheersovereenkomst met een toch min of meer vast zendschema. Ik denk, net zoals
de heer Caron – hoewel mijn scepsis van meet af aan groter was dan de zijne – dat we de
VRT en OP12 deze kans moeten geven en dat we niet vooraf, maar achteraf moeten
evalueren. Maar hiermee wil ik ook meteen gezegd hebben dat de evaluatie van het derde
kanaal er zeker moet komen. Het is nu nog iets te vroeg, maar op een gegeven ogenblik moet
er een grondige evaluatie komen waar ook conclusies uit worden getrokken, daar ben ik van
overtuigd.

De heer Philippe De Coene: Minister, collega’s, het is niet zo dat onze commissie vandaag
voor de eerste keer bijeenkomt, we hebben al een aantal werkbezoeken gedaan, onder meer
gisteren. Dat werkbezoek werd weliswaar niet druk bijgewoond door de leden en dat vond ik
een beetje spijtig, want ‘the proof of the pudding is in the eating’ en gisteren hebben we al
een stukje kunnen eten.

Ik stond ook een beetje sceptisch tegenover de plannen, niet wegens het plan zelf om een
jongerenkanaal op te richten, maar wel in verband met de wijze waarop zoiets wordt gedaan
en er eventuele resultaten kunnen worden geboekt. Elke mediamaker weet dat het bijzonder
moeilijk is voor jongeren, een heel heterogene groep, zowel qua cultuur als qua leeftijd – dat
werd gisteren ook bevestigd door de makers – om resultaten te behalen en boeiende
televisieprogramma’s te maken.



Commissievergadering nr. C31 – CUL2 (2013-2014) – 16 oktober 20138

Ik was eigenlijk bijzonder gecharmeerd en zelfs onder de indruk van wat ik daar heb gezien
bij Carte Blanche. We hebben er een aantal jongeren gezien, zorgvuldig geselecteerd. Van
zevenhonderd Vlaamse jongeren hebben er uiteindelijk zes de verantwoordelijkheid
gekregen, weliswaar binnen de bredere netwerken – want men laat die andere honderden
jongeren niet vallen – om een nieuw concept te distilleren. En als je dan ziet met welk een
enthousiasme die jongeren dat doen, dan zou ik dat alle kansen willen geven.

Heel opvallend was dat, toen we vroegen aan de jongeren wat televisie was, er echte interesse
werd getoond in die jongeren. We hebben gevraagd wat televisie voor hen moet betekenen.
Ze hadden dat nagegaan in focusgroepen en wij vroegen hun naar het resultaat. Ze zeiden dat
ze onder meer af willen van negativisme, van de hele tijd tegen elkaar zijn, van de ene die de
andere “te kakken zet”. Ze willen een andere soort televisie maken. Het antwoord stak schril
af tegen de sfeer die in hier soms in bepaalde commissies heerst of zelfs in de politiek in het
algemeen. Ik heb het zelfs vergeleken met Villa Politica, en toen ik opmerkte dat de cultuur
daar helemaal anders is, hebben ze dat ook bevestigd. Ze zijn zelfs bereid om Linda De Win
even in de les te nemen.

Collega’s, de les die wij zouden moeten trekken, is dat we dit project alle kansen geven. We
hebben er ook gezien – en iedereen gaat daar een beetje licht over, zeker degenen die gisteren
niet mee geweest zijn – dat het strategisch bijzonder goed uitgekiend is. Dat komt doordat
ook de top van de directie Strategie er zich mee heeft gemoeid, zonder evenwel de jongeren
te lossen. Ze hebben het niet gedaan in plaats van de jongeren, maar samen met de jongeren.
We hebben er heel kritische vragen gesteld over andere zaken, onder meer of ze binnen de
groep jongeren verschillende culturen bereiken en niet alleen de jongeren die gestudeerd
hebben, niet alleen jongeren die ‘pol en soc’ doen of alleen de jongeren die journalistiek
studeren. We hebben er bijzonder pertinente antwoorden gekregen, zowel van de jongeren
zelf als van de mensen van de VRT, die alles in goede banen leiden via peterschappen en
andere methoden.

Ik zou er namens mijn fractie alleszins voor willen pleiten om dit een kans te geven. Wat de
cijfers zullen zijn, moeten we nog bekijken. Natuurlijk zullen we dit nooit kunnen zetten
naast bijvoorbeeld wedstrijden die we zullen spelen ergens in Brazilië, maar we moeten de
jongeren vooral een kans geven. Dit is uniek in en zelfs buiten Vlaanderen. Er zijn niet veel
voorbeelden van projecten waarbij jongeren de volledige verantwoordelijkheid krijgen bij het
brengen van televisie voor hun eigen generatie.

En dan zouden wij zeggen dat het allemaal te veel geld kost. Het cijfer van 7 miljoen euro dat
hier genoemd wordt, mijnheer Gysbrechts, is gisteren uit den treure gecorrigeerd tot reëel 4
miljoen euro, alleen heeft de zender gezegd dat hij zo eerlijk is geweest om de overhead die
ook bestaat, een klein beetje te herverdelen voor wat betreft het derde kanaal. Ze gebruiken
ongeveer 3 miljoen euro, die nu al uitgegeven wordt, maar specifiek voor overheadkosten
derde kanaal, maar de reële productie is 4 miljoen euro.

Dan heeft men het over de wachtlijsten. Van twee dingen een. De minister van
Armoedebestrijding die toevallig ook minister van Media is, heeft onlangs aangekondigd dat
ze in een begrotingsronde 4 miljoen euro extra had gekregen voor de bestrijding van armoede
en kinderarmoede in Vlaanderen. Dan staat iedereen op zijn achterste poten en zegt: 4
miljoen euro, is dat alles? Dat is een peulschil, een habbekrats, daarmee ga je toch de
armoede niet bestrijden? Diezelfde 4 miljoen euro is nu plots een gigantisch bedrag waar we
de wachtlijsten mee gaan wegwerken. Ik pleit ervoor om in de vergelijkingen toch iets
ernstiger te zijn en vooral om het cynisme te laten varen en te proberen de jongeren in
Vlaanderen die het zullen maken en die het wellicht zullen bekijken, tenminste een kans te
geven en niet omwille van welk partijpolitiek spel ook dat op voorhand proberen dood te
maken, in naam van het groeiende cynisme.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.
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Minister Ingrid Lieten: Collega’s, ik ben heel blij dat jullie gisteren naar de VRT zijn
gekomen. Jullie hebben daar uitleg gekregen van de mensen die het het beste weten. Ik zou
wat betreft de politieke keuzes nog wel even een aantal dingen op een rijtje willen zetten.

Wat was onze doelstelling met het derde kanaal? De eerste doelstelling was ervoor zorgen dat
Ketnet ongestoord zou kunnen uitzenden tot 20 uur. Die doelstelling hebben we bereikt, en
we hebben ze goed bereikt. We zien dat Ketnet goed heeft uitgezonden en daardoor een
breder bereik heeft gekregen, ook in de moeilijkere doelgroepen zoals jongens van 9 tot 12
jaar. Wat mij betreft, is de belangrijkste doelstelling van het derde kanaal, de eerste
doelstelling, bereikt. Ik ben er geen voorstander van om de klok terug te draaien, het derde
kanaal af te schaffen en Ketnet terug te brengen op Eén. Ik weet niet of jullie daar voor-
stander van zijn. Neen. Dus iedereen is er voorstander van en vindt dat een derde kanaal een
goede beslissing is om Ketnet uit te zenden op het derde kanaal tot 20 uur. Dat begrijp ik hier.

De tweede vraag was: wat gaan we doen met dat kanaal na 20 uur? Dan hebben we politieke
keuzes gemaakt om een aantal verzuchtingen kansen te geven. Die verzuchtingen komen ook
vanuit het parlement. Die verzuchtingen hebben we gehoord bij de bespreking van de
visietekst voor we aan de onderhandeling van de beheersovereenkomst begonnen. De
vaststelling was dat kleinere en minder populaire sporten geen plaats krijgen in het dagelijks
aanbod van de VRT. Dus was het misschien een goede optie om op het derde kanaal wel
mogelijkheid te creëren om sporten die minder populair zijn, uit te zenden. Zo zien we dat er
nu ook mogelijkheid is om bijvoorbeeld uitzendingen te geven over hockey, snowboarden,
volleybal en gymnastiek. Dat was, denk ik toch, een van de doelstellingen.

Een tweede verzuchting was: er moet meer ruimte zijn voor cultuur. We hebben daar
uitgebreid over gedebatteerd. Mijn idee was – en ik denk dat ik daarin door een aantal men-
sen werd gesteund – dat we meer ruimte voor cultuur moeten hebben op alle zenders en
netten omdat we cultuur niet willen wegstoppen in een reservaat, en dat we ook meer ruimte
willen om meer tijd te geven aan cultuurevenementen die in extenso moeten worden
uitgezonden. Het derde kanaal wordt nu bijvoorbeeld gebruikt voor de uitzendingen van de
Koningin Elisabethwedstrijd, in een nieuw en veel jonger kleedje, waardoor er een breder
bereik is geweest. Er worden theaterstukken gecapteerd. De Radio 1-sessies, maar ook
bijvoorbeeld Club 69 van Studio Brussel hebben daar uitgebreid aandacht gekregen. Dat zijn
allemaal dingen waarvan wij weten dat ze niet thuishoorden of geen plaats vonden op de
generalistische zenders, die vooral moeten gaan voor kijkcijfers om zo de mensen te kunnen
bereiken voor het nieuwsaanbod. Als ze daar niet thuishoorden, vonden wij het een goed idee
om de ruimte die er toch is in de avonduren te gebruiken voor de meer kwaliteitsvolle dingen
die een kleiner publiek bereiken, maar die ook belangrijk zijn om in de missie van de VRT
alle Vlamingen te kunnen bereiken.

Ik heb er dan heel duidelijk een derde doelstelling aan toegevoegd, namelijk: hoe kan de VRT
ervoor zorgen dat meer jongeren bereikt worden? We hebben het hier al over gehad dat
jongeren absoluut een ander mediagebruik hebben en veel meer aanwezig zijn op alle
mogelijke mediakanalen. Wil dat daarom zeggen dat wij de tv-kanalen voor jongeren moeten
opgeven? Moeten we zeggen: als de jongeren weinig naar de tv kijken, dan zij het maar zo,
dan geven we de strijd op en laten de jongeren volledig los op het internet en dergelijke? Dat
is niet mijn keuze, collega’s. Wij hebben uitdrukkelijk gezegd dat de VRT er moet zijn voor
iedereen en dus ook voor de jongeren. Als het moeilijk is om de jongeren te bereiken in het
dagelijkse leven door het veranderende mediagebruik, dan is het bij uitstek de taak van de
VRT, die daarvoor wordt gesubsidieerd, om die moeilijke oefening te doen en te
experimenteren. Inderdaad, collega, experimenteren is geen vies woord. Het is duidelijk de
bedoeling dat er geëxperimenteerd wordt om te kijken op welke manier je de jongeren nog
altijd kunt betrekken in ons tv-landschap. Het is juist de taak van de VRT om die risico’s te
nemen. Dat is wat zij nu uiteindelijk doen.
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Kunnen we nu al een evaluatie maken? Ik denk het niet, want in de beheersovereenkomst is
uitdrukkelijk gesteld dat we vanaf september dit jaar twee avonden per week wilden
aangeboden zien op een nieuwe manier door jongeren en voor jongeren. We zijn nu oktober.
Dat aanbod is nu ontwikkeld. Ik ben ook positief begeesterd nadat ik de uitleg heb gekregen,
maar ik wil ook niet vooruitlopen op het feit of men de doelstellingen gaat bereiken. In ieder
geval vind ik het fantastisch dat men een creatieve manier heeft gevonden om tv te maken
met jongeren, dat men dat doet in een nieuw multimediaal landschap waarbij ook internet,
Twitter en sociale media worden gebruikt en dat men blijkbaar zevenhonderd jongeren heeft
kunnen bereiken die bereid waren om actief te participeren.

Het begin van dit project ziet er veelbelovend uit. Ik hoop dat ze erin slagen om hun
doelstellingen te bereiken. Ik ben het ermee eens om te bekijken na een bepaalde periode of
die doelstellingen worden bereikt. Maar dan moeten we ook zien welke doelstellingen we
hadden. Wat mij betreft, is het nooit een doelstelling geweest om van het derde kanaal een
nieuw generalistisch kanaal te maken dat opnieuw moest gaan voor de maximale kijkcijfers.
Integendeel, we hebben uitdrukkelijk gezegd dat het derde kanaal er ten eerste voor moet
zorgen dat de kinderen ononderbroken Ketnet kunnen krijgen en ten tweede dat de
vrijgekomen ruimte op de avonduren gebruikt zal worden om de gaten te vullen en specifieke
doelgroepen een aanbod te geven dat niet op de generalistische kanalen terechtkan. Als we
spreken over specifieke doelgroepen, spreken we inderdaad niet over de massamedia, niet
over de Vlamingen in groten getale, maar spreken we over specifieke niches.

Ik heb met een evaluatie geen enkel probleem. De VRT maakt trouwens jaarlijks een
evaluatie over hoe de doelstellingen in de beheersovereenkomst bereikt zijn. De evaluatie
wordt hier ook besproken en zal een kans geven aan jullie allemaal om na te gaan of de
doelstellingen worden bereikt. De doelstelling is wat mij betreft niet het kijkcijferkanon, want
dan hadden we geen derde kanaal nodig. We hebben dat al met Eén en met Canvas. De
doelstelling was de kinderen ononderbroken tv te geven en die doelstelling is wat mij betreft
gerealiseerd, en met succes.

De tweede doelstelling was ruimte maken voor niches die niet op de generalistische zenders
terechtkunnen. We hebben trouwens ook gezegd dat bijvoorbeeld Canvasuitzendingen niet
mogen worden onderbroken voor sportwedstrijden en andere dingen. De derde doelstelling is
een duidelijke politieke keuze waar ik helemaal achter sta, namelijk verkennen hoe we ook de
jongeren kunnen betrekken. Als we de jongeren zouden opgeven omdat we hen te moeilijk
vinden, dan zouden we pas geld verspillen. Dan zou de VRT een belangrijk deel van de
Vlaamse bevolking niet meer bedienen. Dat is niet mijn keuze.

Ik weet dat het moeilijk is, absoluut. Ik weet dat de VRT heel diep gaat in het bijeenbrengen
van creatieve geesten, in het zoeken naar wegen om jongeren erbij te betrekken. Als we
willen dat de VRT een grote rol speelt in het betrekken van elke Vlaming bij de samenleving,
dan horen de jongeren daar bij. Volgens mij beantwoordt de visieovereenkomst aan de
beheersovereenkomst. Ik wil u vragen om niet na vier weken al te oordelen en te veroordelen.
Geef het jongerenproject alstublieft een kans, geef de jongeren een kans om tv te maken die
wellicht veel jongeren gaat aanspreken.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Ik dank u voor uw antwoord, minister.

Ik heb naar voren gebracht dat een van de ontstaansredenen van OP12 was om de
onderbrekingen te vermijden. Uit de tellingen blijkt dat er in de voorbije jaren jaarlijks 240
onderbrekingen waren op Ketnet. Ik ben als jonge vader blij dat kinderen naar Ketnet kunnen
kijken en niet moeten wijken voor sportevenementen. Geen probleem daarmee.

Nicheprogramma’s moeten een kans krijgen: dat zijn zaken die op Eén en Canvas minder aan
bod komen waaronder kleine sporten. Een van de opdrachten in de beheersovereenkomst
luidt: voldoende aandacht voor sporten, populaire en minder populaire. Minder populaire
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zaken moeten op Eén en Canvas ook kunnen, in de mate van het mogelijke, want daar wordt
een veel ruimer publiek bereikt. Ze moeten die programma’s niet ergens verstoppen.

Uiteraard moeten jongeren een kans krijgen. Ik ben blij dat men er werk van maakt. Ze
hebben een ander mediagebruik, ze zijn moeilijker bereikbaar enzovoort. Dat is juist mijn
probleem. Men stopt daar van alles in. OP12 moet juist een scherper profiel krijgen naar
jongeren en ex-pats. Die twee doelen staan in de beheersovereenkomst en komen in de geest
van OP12 naar voren. Maak van dat profiel een sterkte. Tot op heden omvat de programmatie
werkelijk van alles. De duidelijke link naar jongeren en ex-pats gaat volgens mij een beetje
verloren. Ik pleit ervoor dat de VRT daar nog scherper op toeziet. Ik hoop dat ze de
programmatie verder aanvult in functie van die twee doelgroepen.

De programma’s die worden genoemd, zijn niet avondvullend. Het gaat over een half uur,
twintig minuten, en dan volgen al die herhalingen. Dat is mijn punt van kritiek. Ga ervoor,
maak van OP12 een echte jongerenzender en een zender die ook ex-pats aanspreekt.

Ik ben voorlopig niet overtuigd van de programmering en profilering. De doelgroepen
worden onvoldoende bereikt. Ik wacht af. Ik trek nog geen conclusies. Ik vind wel dat ze
moeten bijsturen. De zender moet een duidelijk cachet krijgen tegenover Eén en Canvas. Nu
is het van alles door elkaar: sport, cultuur, een gastcollege van een populair politicoloog
enzovoort. Dat is geen duidelijk profiel. Ik wil daarvoor waarschuwen.

We willen vermijden dat OP12 in het vaarwater van Eén en Canvas komt. Ik heb de indruk
dat de zender eerder in het vaarwater van Canvas zal komen dan van Eén. Men moet de lijn
duidelijk trekken. Er moet een globale evaluatie komen van Canvas en OP12 inzake
profilering. Er moet een scheiding komen die ook voor de kijkers duidelijk is.

Kijkcijfers zijn niet onze grootste zorg voor OP12. Ik heb daar geen problemen mee, er moet
een duidelijk profiel komen en de zender moet zich richten tot die twee doelgroepen. Het is
misschien noodzakelijk om lijnen te trekken tussen Canvas en OP12. Zo worden
sportevenementen op Canvas doorgeschoven naar OP12 op het moment dat Terzake begint
bijvoorbeeld. (Opmerkingen)

Ja, maar de lijnen moeten duidelijk worden getrokken.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Collega’s, dit was een zeer leerrijke ochtend. (Opmerkingen. Gelach)

Als een parlementslid vragen stelt over de besteding van belastinggeld, is hij blijkbaar
cynisch. Dat is een eerste les. Ik heb ook gehoord dat als jongeren positief en enthousiast zijn,
ze geld moeten krijgen. (Opmerkingen)

Dat is misschien een lapsus, maar als we die lijn doortrekken, ik ken heel veel jongeren die
positief en enthousiast zijn en die best wat geld kunnen gebruiken.

Experimenteren mag voor u, minister, maar ik wil er toch op wijzen dat we hier
experimenteren met belastinggeld: 7 miljoen euro per jaar. Een doelstelling voor OP12 was
een volwaardig kanaal tegen het najaar 2013. Dat wordt niet gehaald. Ik wil die jongeren van
Carte Blanche allemaal een kans geven, dat is het niet, maar dit is slechts één klein element
van OP12. Als we het daarbij gaan laten, is het een heel heel mager beestje. Wat hebben we
het afgelopen jaar gezien? De volledige uitzending van MNM, de radiomarathon van Carl
Decaluwés beste vriend Peter Van de Veire. Dat soort tv is gemakkelijk. Alle schuiven van de
VRT worden opengetrokken, wat ze vinden, gooien ze op het scherm. Nog wat herhalingen
en de programmatie is gevuld. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Ik pleit ervoor om de evaluatie te maken. Iedereen zegt dat het te vroeg is, iedereen wil
afwachten en dan zien waar we uitkomen. Een evaluatie, minister, is voor de media en zeker
voor tv iets wat elke dag moet gebeuren. Eigenlijk moeten zij elke dag evalueren of ze goed
bezig zijn of niet. Volgens mij is het na anderhalf jaar niet te vroeg om te evalueren. Ik denk
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dat we vragen moeten stellen: wat werd er bereikt en wat niet. Zoals de heer Gysbrechts zegt
moeten aan elke evaluatie conclusies worden verbonden.

U zegt: laat ze nog maar wat doen. Dat is gemakkelijk! Dan zijn er verkiezingen en daarna is
het misschien niet meer uw probleem. Dat is een heel slappe houding van de Vlaamse
Regering. Ik had iets meer verwacht.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik begrijp dat u de discussie ook enigszins wilt
verleggen. Dit is enigszins een vervalste discussie: het gaat in dezen immers niet over Ketnet.
Men moet appelen met appelen vergelijken. Men doet alsof jongeren in Vlaanderen niets
hebben qua mediabeleving. Ik haal één concreet voorbeeld aan. Concrete voorbeelden werken
toch altijd goed. Zo is er een privé-initiatief van de VMMa, namelijk JIM. Dat is de grootste
jongerenzender in Vlaanderen. Die heeft 217.000 kijkers per dag, met privégeld. Als u Van
Thillo kent, dan weet u dat dit moet opbrengen en niet waanzinnig veel geld mag kosten. Die
zender is trouwens gehuisvest in het oude Big Brotherhuis. Vergelijken we dan die 217.000
jongeren met OP12, dat met een paar miljoen euro aan overheidsgeld amper een tiende van
dat bereik haalt bij de jongeren.

Er is ook nog sprake van een contradictie. Er wordt hier de hele tijd gesteld dat de jongeren
moeten worden bereikt, dat iedereen moet worden bereikt. Vreemd. Ik neem de cijfers van de
VRT zelf, van het jaarverslag, dat iedereen hier toch bijna uit het blote hoofd kent. In de
categorie van 12 tot 24 jaar bereikt de VRT 75 procent. Dat is dus 75 procent van alle
jongeren. Ofwel is het het ene, of wel het andere. Als iemand me nu nog zegt dat de VRT
OP12 heeft omdat ze iedereen moet bereiken, dan gaat dat waarschijnlijk nog over die 25
procent die ze niet bereikt, vermoed ik dan. Ze moeten een bereik hebben van 100 procent. Ik
vind dit dus een zeer vreemde, vervalste discussie als we de cijfers erbij halen. Dit staat in het
jaarverslag van de openbare omroep. Als ik ervan uitga dat de VRT in dat jaarverslag alles
naar waarheid neerpent, en ze dus 75 procent van de jongeren bereikt, voor wie is OP12 dan
opgericht? Niemand weet dat, zelfs niet op basis van de cijfers. De jongeren worden bediend,
door privé-initiatieven en de openbare omroep samen. Tellen we die privé-initiatieven bij die
75 procent van de VRT, dan denk ik dat we de jongeren maximaal bereiken. Wie willen ze
nog bedienen? Mensen die nog geboren moeten worden? Ik weet het niet, en ik denk dat
niemand het weet, ook niet op de Reyerslaan.

Maken we die cijferprojecties, dan kunnen we alleen maar vaststellen dat alleen OP12 niet
nodig is. Het is een experiment dat veel overheidsgeld kost. Dat is betrekkelijk. Je kunt dat
veel of weinig vinden. Die discussie zal ik niet voeren. Het is echter overheidsgeld, met een
groot vraagteken. Ik noteer ook dat sommige leden nu stellen dat een marktaandeel of een
bereik niet meer nodig is voor overheidsmiddelen, terwijl ik in deze commissie, zelfs in de
vorige legislatuur, discussies heb gehoord waarbij net het omgekeerde werd gezegd van wat
nu wordt verkondigd. Maar goed, dat is dan nog een heel andere discussie, minister.
(Opmerkingen van de heer Bart Caron)

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Voorzitter, minister, geachte leden, ik sluit me, wat het bereiken
van jongeren betreft, aan bij wat de heer Verstrepen net heeft verteld. Dat is een heel terechte
opmerking, en eventueel een wedervraag.

Minister, u zegt dat het begin van het project er veelbelovend uitziet. Ik kan dat aannemen.
Over de kwestie van OP12 zelf verschillen we al langer met u van mening. Dat verandert
vandaag niet. We mogen zeggen dat onze twijfel zeker en vast blijft. Dat lijkt me ook een
terechte twijfel. Ik stel ook vast dat uw coalitiepartners hiervan nog altijd niet overtuigd zijn.
Dat hebben we hier zonet ook heel duidelijk mogen ervaren. Ik ben wel blij dat u zegt dat er
toch een evaluatie zal worden gemaakt, zij het op iets langere termijn. Dat lijkt me ook nuttig.
Dat zat daarnet ook in de vraagstelling. Hopelijk volgen de conclusies dan.
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Het anders besteden van het bedrag is ook al regelmatig naar voren gekomen. Ik heb dat
vandaag ook gezegd. Ik verwijs naar die 7 miljoen euro. Gisteren werd gewag gemaakt van 4
miljoen euro. Mijnheer De Coene, ik wil even ingaan op uw opmerking aan mijn adres. Ik
heb het voorbeeld van de wachtlijsten aangehaald. Ik zou nog veel andere voorbeelden
kunnen aanhalen, in heel veel sectoren, maar de wachtlijsten zijn misschien het meest nijpend
van wat er ligt. Daarom heb ik dat voorbeeld genomen, zonder het dan nog in detail te gaan
uitspitten. U stelt dat, als daar dan 4,5 miljoen euro voor wordt vrijgemaakt, men dat een
habbekrats vindt, terwijl men nu die 4 of die 7 miljoen euro veel te veel vindt.

Die armoedekwestie is gisterennamiddag besproken met minister Lieten. Dat is enigszins in
de marge van deze commissie. Niemand, ook ik niet, heeft het bedrag waarin voor het
Kinderarmoedefonds wordt voorzien een habbekrats genoemd. De enige persoon die bij mijn
weten de jongste dagen heel duidelijk heeft gemaakt dat dit een habbekrats is, is minister
Vande Lanotte. Hij heeft in de pers gezegd dat er daarvoor 176 miljoen euro nodig is.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, van de weeromstuit wil ik dan toch nog even reageren. Ik
vind immers dat de discussie in deze commissie over dit punt niet altijd eerlijk wordt
gevoerd. Ik heb ook mijn twijfels geuit. Ik probeer daar intellectueel eerlijk over te zijn. Nu
word ik echter ook een beetje kwaad. Is het nu 4 of 7 miljoen euro? Misschien is het 11
miljoen euro per jaar. Waarom zou men dat niet zeggen? Dat is nog handiger: 7 miljoen euro
opstartkosten en 4 miljoen euro elk jaar, dat is 11 miljoen euro. Voilà. Veel te veel geld in de
samenleving.

Welnu, als men vindt dat er op de VRT moet worden bespaard, dan stel ik voor dat er minder
dure sportrechten worden gekocht. De heer Van Thillo zal zeer blij zijn dat hij die op zijn
zenders kan hebben. Veel reclame errond, en dat zal ook opbrengen. Moet de openbare
omroep dat dan nog doen? Ik zal duidelijk zijn: volgens mij kan men niet besparen op
jongerentelevisie, op Ketnet, en op cultuur, en al evenmin op kleine sporten.

Als diezelfde items nu eens thematische internetsites zouden krijgen, in plaats van een
televisiekanaal, zou men er dan nog moeite mee hebben? Dan zitten we wel heel dicht bij het
verhaal van Tony Mary destijds, met die vijf themazenders. Vindt men dat jongeren alleen
door commerciële zenders mogen worden bereikt, of mag de openbare omroep daar iets naast
zetten? We doen dat ook voor nieuws, voor fictie, voor informatie en voor veel andere
dingen, maar we zouden het niet doen voor jongeren. Dat is niet oké. Net als de minister
word ik passioneel in mijn reactie. Minister, u hebt ook gelijk. In die zin steun ik dat. Het is
vreemd dat de oppositie dat moet doen. Ik vind dat we het debat eerlijk moeten voeren, en
over de kern van de openbare omroep. Vraagt men mij wat prioritair is, werken met jongeren
en cultuur of – bijvoorbeeld – veel entertainment en sportprogramma’s, dan is mijn keuze
snel gemaakt. Als men vindt dat er moet worden bespaard, dan moet men zeggen waarop.

De heer Philippe De Coene: Mijnheer Gysbrechts, er moet mij ook iets van het hart. Het is
niet de eerste keer dat het debat over die 7 miljoen euro en die 4 miljoen euro wordt gevoerd.
Uw illustere collega’s voor u hebben dat dikwijls meegemaakt, onder meer tijdens de
jaarverslaggeving van de VRT. De VRT was zo eerlijk te zeggen dat een deeltje van de
algemene kosten in het repertorium van het derde kanaal komt. Dat hebben ze berekend op 3
miljoen euro, maar dat zijn eigenlijk kosten die men anders óók zou moeten doen. Zelfs
mocht dat derde kanaal niet bestaan, dan zou de VRT niet ontslagen worden van het uitgeven
daarvan. Dat is gisteren duidelijk gezegd. Toen ik het had over die 4 miljoen euro, dan ging
dat niet over de 4 miljoen euro van minister Lieten, maar over de 4 miljoen euro extra van
minister Lieten.

We moeten hier het armoededebat niet voeren, maar er mag geen sprake zijn van armoedige
argumenten. Het is natuurlijk nooit goed. Gisteren hebben de mensen van de VRT terecht
gezegd dat heel de operatie plaatsvindt binnen de vooraf vastgestelde budgettaire ruimte en
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de dotatie. Er komt dus geen frank extra bij, alleen maakt men binnen de dotatie 4 miljoen
euro vrij, en binnen de horizontale bestedingen 3 miljoen euro. Dat wordt daarop ingezet.
Sommigen vergeten blijkbaar dat diezelfde openbare omroep, als ik me niet vergis op vraag
van een minister van Media, 60 miljoen euro extra heeft bespaard, en dat die openbare
omroep, onder meer op vraag van een aantal commissieleden hier, ook aanzienlijk heeft
gesnoeid in het hoger management en in het personeel in het algemeen. We hebben gisteren
die cijfers nog eens gehoord. Er zijn daar toch wel wat mensen verdwenen. Men heeft daar
dus eigenlijk orde op zaken gesteld, en dat mee op aangeven van een minister, die de
legislatuur zo is begonnen. Zij heeft gezegd dat de bestaande recurrente besparing te weinig
was, en dat ze op een besparingsplan wachtte. Dat kwam er niet, door die voorganger. Men
heeft dan maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er een CEO kwam die eindelijk met
een realistisch plan kwam, dat onder meer besparingen bevatte.

En trouwens, of we nu evalueren binnen twee dagen, twee maanden of twee jaar, het zal altijd
hetzelfde zijn. Voor de evaluatie was gemaakt, waren de oordelen al geveld. Het kon niet goed
zijn en omdat het niet goed kon zijn, zal het ook nooit goed zijn. Wat die jongeren ook maken
en ongeacht hoeveel kijkers er zijn, het zal zijn zoals de discussie over MNM. Als MNM succes
boekt, is het een bedreiging voor commerciële initiatieven. Als MNM te weinig succes boekt,
dan is bewezen dat die zender zijn bestaansreden niet heeft. Het is nooit goed omdat het van de
openbare omroep komt. En ik behoor tot een fractie die zegt daar wel in te geloven.

Wat de andere platformen betreft, herinner ik me nog levendig de discussie naar aanleiding
van een nieuwe beheersovereenkomst waarbij sommigen in deze zaal die nu zeggen dat dit op
een ander platform moet gebeuren, verklaarden niet te willen dat de VRT op alle
mediaplatformen zou zitten. Want dan zou de VRT nog meer het voortbestaan van de
commerciële televisie bedreigen. Dat is hier letterlijk gezegd. U kunt er de verslagen van de
debatten over de beheersovereenkomst op nalezen. Nu dwingen we diezelfde VRT op andere
mediaplatformen te gaan.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over een mogelijke procedure
tegen de VRT naar aanleiding van beledigingen in een VRT-productie
- 55 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Minister, de vraag is al een beetje voorbijgestreefd, maar de
essentie blijft wel overeind. Enkele weken geleden was er een incident omdat iemand in de
serie Albert II niet alleen een persoon met haar echte naam had genoemd, maar diezelfde
persoon ook als een hoer had bestempeld.

De VRT weigerde enkele dagen later te erkennen dat ze daar toch een grens had
overschreden. Intussen gebeurde dat wel en is er een regeling getroffen. Toch blijft voor mij
de vraag overeind: hoe wil de openbare omroep in de toekomst vermijden dat mensen
nodeloos worden gekwetst zoals dat hier is gebeurd?

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Er is heel wat inkt gevloeid en heel veel gesproken over die serie. Ik
zal me niet uitlaten over de inhoudelijke kwaliteit daarvan. Ik vraag me wel af wie er waakt
over de kwaliteitscontrole. Het productiehuis draagt in deze verantwoordelijkheid, maar dat
geldt ook voor de VRT. Mijn vraag is dan ook hoe dit is kunnen ontspannen aan de aandacht
van de VRT. Wie is daar de gatekeeper? Hoe komt het dat dit probleem niet is ontdekt? Kan
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de kwaliteitscontrole nog worden aangescherpt en verbeterd? Vindt u dat er daar een
probleem is geweest in dit geval?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: De VRT heeft een heel duidelijk standpunt ingenomen over deze zaak.

In de fictiereeks ‘Albert II’ wordt zoals altijd gekozen voor dramatische momenten. In die
reeks doet op een bepaald moment één personage een uitspraak die kwetsend is geweest voor
mevrouw Vandenkerckhove. Het was zeker niet de bedoeling van de makers van de serie om
mevrouw Vandenkerckhove te kwetsen en zeker niet om haar te portretteren als een hoer. Er
zijn andere scènes waarin mevrouw Vandenkerckhove wordt opgevoerd en waar zij heel
duidelijk niet wordt geportretteerd als een hoer. Er is echter één personage in de serie dat dit
predicaat wel gebruikt.

Het was niet de bedoeling van de VRT om mensen te kwetsen. De VRT heeft echter moeten
vaststellen dat mevrouw Vandenkerckhove zich wel degelijk gekwetst voelde. Op basis
daarvan is er een gesprek geweest op 27 september. Naar aanleiding van dat gesprek is er een
persbericht verspreid over de acties die de VRT koppelt aan dat gesprek.

Een eerste actie van de VRT is dat zij zich verontschuldigt bij mevrouw Vandenkerckhove.
Het was niet de bedoeling om haar te kwetsen maar als dat toch zo was, dan verontschuldigt
de VRT zich daarvoor. In tweede instantie heeft de VRT beslist die betrokken passage uit de
serie te schrappen. Er zijn ook maatregelen genomen opdat dit een definitieve vorm zou
aannemen. Als de serie dus opnieuw wordt uitgezonden of op dvd uitkomt, moet de passage
daar definitief uit geschrapt zijn.

Ik ben het volledig met u eens, mijnheer Vandaele, dat het niet de bedoeling kan zijn dat de
VRT mensen kwetst. Dat is ook uitdrukkelijk opgenomen in het programmacharter van de
VRT. Dat charter moet bewaakt worden door iedereen die voor de VRT iets maakt maar ook
door de netmanager, die waakt over wat er op zijn net wordt uitgezonden. Achteraf is
gebleken dat men dit anders had moeten inschatten. Het was veel beter geweest indien men
preventief die passage had verwijderd. Het is echter niet preventief maar wel nadien gebeurd.

Wat mij betreft, heeft de VRT hier goed op gereageerd, zij wel curatief, dus na de uitzending.
Ik had liever gehad dat dit op voorhand was gebeurd. Dan hadden we kunnen vermijden dat
een persoon zich gekwetst voelde.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Het is goed dat de openbare omroep daar extra aandacht aan
besteedt.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

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 commercialisering van
Stievie
- 2241 (2012-2013)

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 samenwerkingsakkoorden tussen
de VRT en de commerciële omroepen
- 2246 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.
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De heer Jurgen Verstrepen: Minister, we zullen deze discussies nu maar ook tijdens de
volgende legislatuur nog vaak voeren. Het is ook niet echt duidelijk in welke richting het nu
gaat. Door de situatie uit het verleden met één kabeldistributeur die het platform wilde
uitbouwen, krijgen we nu soms een gevoel van versnippering waarbij de consument keuzes
moet maken omdat niet alles op dezelfde platformen beschikbaar is. Daardoor krijgt men een
optelsom.

Het gaat over de Yelo TV’s, de Stievie’s, MEER.be, Netflix. In Nederland kijkt men al over
de grens. De essentie van deze vrij korte vraag in een dossier dat nog altijd evolueert, is in
hoeverre openbare middelen mogen worden gebruikt in een commerciële omgeving, vooral
wanneer het gaat over media. Heel specifiek – en dit is een discussie die al dikwijls gevoerd
is – gaat het over de vraag hoeveel keer een Vlaamse kijker moet/mag betalen voor een
‘openbaar’ televisieproduct. Daar gaat het eigenlijk over.

Er werden hier al vragen over gesteld, zelfs door collega’s in de plenaire vergadering, waarin
werd gepolst naar de houding van de raad van bestuur tegenover Stievie. U hebt daar ook op
geantwoord en ik heb al die antwoorden nog even opgelijst. Een aantal maanden geleden hebt
u gezegd dat hij zich inderdaad ‘goed gedragen’ heeft en op dat moment niet toetrad tot het
commercieel product Stievie. Op de vraag of dat in de toekomst zou kunnen, hebt u gezegd:
“Dat kan, in het Mediadecreet staat expliciet dat de VRT kan toetreden tot de vennootschap
indien dat ertoe bijdraagt om dat maatschappelijke doel te realiseren.” Op dat moment, in het
voorjaar, was er dus geen sprake van, het was: “een zuiver initiatief gedragen voor de
Vlaamse Mediamaatschappij en waarbij iedere zender contractueel een distributie-
overeenkomst kan afsluiten met Stievie nv”.

Dat was de situatie toen. Ik stel deze vraag vandaag om de volgende doodeenvoudige reden.
Op de voorstelling bij de Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa) van de nieuwe
najaarsprogrammatie en alle platformen, waar ook uw kabinetschef aanwezig was, kondigde
CEO Peter Bossaert van op het podium aan dat de commercialisering van Stievie doorgang
zou vinden. Hij sprak één zinnetje uit waardoor ik van mijn stoel viel, omdat ik er geen
gegevens over had – misschien sprak hij voor zijn beurt, vandaar dat ik het aan u vraag. Hij
zei: “De VRT zal hierbij verder aanwezig zijn, meer specifiek op het vlak van
sportmanifestaties en sportrechten.” Dan gaat er natuurlijk een belletje rinkelen. De
sportrechten zitten bij de VRT, het zijn rechten die al eens betaald zijn. En zo komen we in de
discussie over de vraag hoeveel keer voor iets moet worden betaald en hoe toegankelijk iets is
voor iedereen.

Normaal gezien willen ze Stievie lanceren in november – maar dit dossier evolueert dagelijks
– voor een maandelijks bedrag van ongeveer 5 euro. Dat werd er gemeld. Volgens andere
geruchten zal Stievie in het pakket van Belgacom TV zitten. Dat zou een serieuze streep door
de rekening van Telenet zijn, want die willen Stievie ook graag inbedden in hun ‘video on
demand’-dienst, maar de VMMa en de VRT hebben geen goede verstandhouding met Telenet
en zijn niet toegankelijk via de Yelo app. En daar wringt het schoentje alweer, want de VRT,
de openbare omroep, en al zijn producten, moeten voor iedereen breed toegankelijk zijn op
elk platform. De VRT mag zich niet discriminerend opstellen tegenover Telenet of wie dan
ook, want dat rijmt niet met de huidige beheersovereenkomst.

Het is natuurlijk koffiedik kijken welke richting het uitgaat, maar eigenlijk kunnen we ook
stellen dat het heel onduidelijk is of Stievie ooit in die vorm op de markt zal komen. Het is
geen staaltje van Vlaamse innovatie, helemaal niet, het is een Nederlands product, punt aan
de lijn, dat zijn de feiten. De RTBF heeft een soortgelijk product. Het loopt al een jaar onder
de naam TV Nomade. Maar dat wordt stopgezet wegens een gebrek aan belangstelling. Ik wil
maar schetsen dat de marktsituatie erg veranderlijk is en dat deze situatie over een paar
maanden of over een maand al helemaal achterhaald kan zijn. En dan wordt het inderdaad
moeilijk voor een bedrijf of voor een mediabedrijf om zich te plaatsen en te profileren op die
markt, om te weten wat ze zullen doen en welke overeenkomsten er zijn.
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We bekijken dit dus stap voor stap en het is daarom, minister, dat ik mijn vragen heel
specifiek stel over Stievie, want ik wil niet achter de feiten aan hollen. Ik wil graag weten of
het klopt wat er wordt verteld op dergelijke presentaties.

U gaat natuurlijk even luisteren bij de VRT, en daarom vraag ik u of u op de hoogte bent van
de blijvende betrokkenheid van de VRT bij de commercialisering van Stievie. Zo ja, wat is
uw houding hierbij?

Op welke manier werkt de VRT niet – ik benadruk het woordje ‘niet’ – mee aan de
commerciële strategie van deze Vlaamse commerciële zender?

Kunt u wat meer informatie geven over de rol van de VRT in wat werd aangekondigd door de
CEO van de VMMa over het aanbieden van sportmanifestaties en het gebruiken van de
sportrechten van de VRT via Stievie?

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, minister, collega’s, veel wordt me duidelijk, ook dat het
inderdaad door dat zinnetje is dat de heer Verstrepen van zijn stoel is gevallen. Ik dacht
eigenlijk dat hij Francesca Vanthielen, die naast ons zat, wou imponeren. Dat is dus niet het
geval, het ging wel degelijk over het zinnetje. Ik heb ook de wenkbrauwen gefronst. Ik ben
niet gevallen, dat zou een te grote impact hebben gehad gelet op mijn lichaamsgewicht.

Ik vond het zinnetje toch ook een beetje raar. Ik vind het goed dat we in het medialandschap
zijn geëvolueerd, zeker wat de omroepen betreft, van een soort ‘bellum media’ naar een ‘pax
media’. Ik kan dat alleen maar toejuichen, want gelet op de snelle evoluties in de media-
wereld is het noodzakelijk dat omroepen samenwerken indien we nog kwalitatieve Vlaamse
televisie willen. Ik ben daarom ook een enthousiast voorstander van het project Stievie.

Quid hoe het moet worden uitgerold, want natuurlijk mogen we niet vergeten dat de VRT een
openbare omroep is, voor het merendeel gefinancierd met publieke middelen. En dat de
omroep natuurlijk niet eender welke participatie kan doen volgens het systeem van vrijheid-
blijheid, dat moeten we zeker beseffen.

Ik vond het daarom goed dat er werd gezorgd voor het commercialiseren en het uitrollen van
Stievie, maar dat de VRT er niet actief in gaat participeren. De VRT is ook niet betrokken bij de
dochteronderneming van de VMMa die zal instaan voor het uitrollen, maar zal een soort distri-
butievergoeding krijgen of iets dergelijks. Ik vind dat zo op een correcte manier gewerkt wordt.

Ik was daarom een beetje verrast door een ludiek filmpje dat werd gespeeld, waarin de
commerciële directeur van de VMMa een heel ludieke en toffe speech afstak. Uiteraard zat er
ook inhoud in en op een gegeven moment zei die man: “We gaan de sportrechten van de VRT
vermarkten”. Dat vond ik een beetje raar. Daarom stel ik u die vraag, minister. In hoeverre
kan de VRT toestaan dat sportrechten die ze zelf heeft aangekocht, worden vermarkt? Tijdens
de vorige legislatuur zijn hier heroïsche debatten gevoerd over wat de VRT al dan niet kan.
Er is duidelijk gemaakt dat wat ze zelf produceert en ook sportrechten en dergelijke, eerst in
open net moet komen.

Minister, zijn er verschillende samenwerkingsakkoorden met omroepen? Ik vermoed van wel.
Welke zijn dat? Waarover handelen deze overeenkomsten? Passen ze in het kader van de
beheersovereenkomst? Wat wordt er precies bedoeld met het brengen van sportmanifestaties,
eventueel op Stievie of, zoals de commercieel directeur het stelde, met het vermarkten van de
sportcontent van de VRT? Wat is uw standpunt over samenwerkingsverbanden die de VRT
aangaat? Hoever kan de VRT daarin gaan, wetende dat we te maken hebben met een
openbare omroep, die wordt gefinancierd met publieke middelen?

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: In een van de laatste plenaire vergaderingen hebben we hier een stevig
debat over gevoerd. Minister, u hebt daar de contouren geschetst van de participatie van de
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VRT. Het gaat over een minderheidsparticipatie. U zei toen dat er een contract is gesloten
tussen de VRT, de VMMa en SBS om op termijn aandelen te verwerven. Heeft de VRT al
een beslissing genomen? Hoe staat het met die participatie?

Recentelijk lees ik veel berichten over de commerciële uitrol van dat project, en vooral over
conflicten tussen commerciële spelers en productiehuizen of eigenaars van content. Hoe zal
de VRT zich opstellen in zo’n conflictueuze situatie? Het gaat over distributiebedragen die
zouden worden uitbetaald. Zal de VRT een andere positie innemen dan de commerciële
zenders?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Ik was een beetje verbaasd over deze vraag om uitleg. Het is geen
vraag over de VRT, maar over de VMMa. Mijnheer Verstrepen en mijnheer Wienen, tot nu
toe beschouwde ik jullie als mensen die wel met een beetje humor om kunnen gaan. De
aanleiding voor de vraag om uitleg is een ludiek moment op de najaarspresentatie van de
VMMa. Men speelde een slotscène na van Homeland, uitgezonden op 2BE, waarin een
speech wordt gegeven. Die speech wordt gegeven door de commercieel directeur van de
VMMa, maar op een absoluut satirische wijze, en wordt dan afgebroken door een explosie,
waarna iemand zegt dat het nogal een ‘bommetje’ van een speech was. Het was dus een
ludieke aankondiging en zeker geen informatie over een mogelijke samenwerking met de
VRT. (Opmerkingen van de heer Jurgen Verstrepen)

Op basis daarvan stelt u vragen over hoe het nu zit met Stievie. Daar heb ik al op geantwoord,
maar ik wil dat nog eens herhalen. In de beheersovereenkomst van de VRT is het de
uitdrukkelijke doelstelling om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere zenders, in
het licht van de uitdagingen waar we hier in Vlaanderen voor staan. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat we in het veranderende medialandschap onze eigen zenders, onze Vlaamse
content, die sterke mediaspelers overeind kunnen houden, en dat we niet moeten worden
overruled door een verregaande globalisering die overal in de wereld bezig is? Dat kan alleen
maar als de krachten worden gebundeld.

Ik ben ervan overtuigd dat de VRT die uitdaging ook heeft aangenomen op verschillende
vlakken. Er zijn overeenkomsten met commerciële omroepen over het uitwisselen van nieuws
en sportbeelden. Er zijn afspraken met commerciële omroepen in het kader van het uitwisselen
van bekende gezichten en stemmen, die aan elkaars programma’s kunnen deelnemen. Op ad-
hocbasis zijn er ook projecten geweest zoals de samenwerking bij de Belgische troonwissel die
de zenders samen hebben uitgezonden, de samenwerking bij de grote 12-12-campagnes. Er zijn
ook samenwerkingen waarover hier meer wordt gediscussieerd, zoals voor het maken van een
programma Wauters versus Waes, maar daar zullen we een andere keer misschien over praten.
Er is ook samenwerking om uit te zoeken hoe de verschillende zenders hun programma’s
aanbieden via de nieuwe applicaties en de nieuwe iPads, iPhones en andere.

In de eerste plaats heeft de VRT de kar getrokken van de samenwerking met de andere
zenders. Van in het begin waren ze mee aan boord. De VRT heeft nagekeken hoe ze dat zou
kunnen doen, zowel technisch, commercieel als voor de gebruiker. Dan is er een testfase
aangebroken. Die is hier ook al besproken en daaruit blijkt dat de evaluatie positief was om
het project voort te zetten. Dan heeft men uitgezocht hoe we het verder zouden
commercialiseren. VMMa heeft gezegd dat ze die kar wil trekken en heeft dan een
dochtervennootschap opgericht die het project Stievie commercialiseert.

De verschillende zenders sluiten met de VMMa een distributieovereenkomst af waarbij de
zenders hun programma’s via Stievie aanbieden, tegen een return. De VRT heeft een dergelijke
distributieovereenkomst afgesloten. Daarin is in de mogelijkheid voorzien dat de VRT later als
een minderheidsaandeelhouder toetreedt. Tot vandaag is van die mogelijkheid geen gebruik
gemaakt. In die distributieovereenkomst zijn zeker geen afspraken gemaakt over het verder
vermarkten van sportcontent of andere. Het is een gewone distributieovereenkomst.
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Dat lijkt mij een goede werkwijze. De VRT trok wat aan de kar in de risicovolle fase: de
ontwikkeling van het geheel, die samen met de andere zenders gebeurde. Toen alles moest
worden gecommercialiseerd, heeft de VMMa zich kandidaat gesteld. Ik denk dat dit goed is.
De VRT heeft zijn rol gespeeld om samen met de andere zenders een nieuw platform te
ontwikkelen. De openbare omroep moet daarom niet per se dat platform ook op de markt
brengen. De VMMa is een goed geplaatste actor om dat te doen. De VRT heeft, zoals de
andere zenders, een distributieovereenkomst afgesloten. Ik vind dat een goede werkwijze.
Wat mij betreft, baart dat geen zorgen.

De heer Jurgen Verstrepen: Ik dank u voor het antwoord. Ik weet niet over welk filmpje u
het hebt. Ik zat daar ook. Misschien is er een misverstand? Het filmpje met de humor was iets
helemaal anders dan de droge aankondigingsspeech van de CEO. De reclameregie en de
marketing zijn ook gepresenteerd, en dat was ook het geval wat de producties betreft. De
speech van de CEO was op geen enkel moment onderbroken, noch met visuele, noch met
auditieve middelen. Het ging om een officieel moment, een beetje zoals de speeches van de
openbare omroep dat zijn. Ik weet dus niet waarnaar u verwijst. Misschien hebt u het over
iets helemaal anders. Misschien weet de heer Wienen het? Ik alleszins niet. Ik heb het
uitsluitend over de gortdroge speech van de CEO van de VMMa.

Ik ben iemand die altijd de privésector en de openbare omroep zal verdedigen. Hier heb ik
begrepen dat er tussen de openbare omroep en het platform Stevie geen commerciële
overeenkomsten zijn afgesloten of stappen in die zin zijn gezet. Ik noteer dat. Er is enkel een
distributieovereenkomst om het live kanaal te streamen, of iets anders. Maar er zijn geen
afspraken over commercialisering gemaakt.

Minister Ingrid Lieten: Wat bedoelt u met commercialisering?

De heer Jurgen Verstrepen: Dat is geen moeilijk woord. Een voorbeeld van commer-
cialisering: de rechten van een programma, betaald met overheidsgeld, worden aangeboden
via Stievie, want daarvoor moet de kijker betalen. Op die manier moet de kijker betalen voor
producten van de openbare omroep. De initiële vraag was ingegeven door de bezorgdheid dat
de commercialisering van bijvoorbeeld sportrechten via Stievie ertoe zou leiden dat de VRT
geld opstrijkt, hoewel de omroep daarvoor al geld heeft gekregen. Wel, ik heb uit uw
antwoord begrepen dat er geen commerciële deal is afgesloten.

Minister Ingrid Lieten: De distributieovereenkomst an sich is een commerciële deal.

De heer Jurgen Verstrepen: De distributieovereenkomst komt erop neer dat men het signaal
doorstuurt. Een commercialisering van producten van de openbare omroep via Stievie is iets
helemaal anders dan een online streaming. Distributie moet worden aangeboden, zo niet
discrimineert men. Die overeenkomst moet er zijn, ook met Yelo TV. Dat laatste is geen
commercialisering, minister. Commercialisering betekent dat de kijker via dat platform
producten moet kopen, zoals gebeurt bij Telenet. Als u zegt dat dit niet gebeurt, dan is mijn
ongerustheid weggenomen.

Minister Ingrid Lieten: Mijnheer Verstrepen, u bent zeer handig en probeert mij woorden in
de mond te leggen. Sta mij toe duidelijk te zijn. De overeenkomst tussen de VRT en Stievie
over de distributie van zijn programma’s is vergelijkbaar met de overeenkomst tussen de
VRT en Belgacom of Telenet. De bepalingen van de overeenkomst – of de programma’s al
dan niet rechtstreeks of achteraf, en via welk platform, worden aangeboden – moeten
conform de beheersovereenkomst zijn. Dat is mijn toetssteen. Ik laat mij niet door uw
redenering op sleeptouw nemen. De krijtlijnen in de beheersovereenkomst zijn duidelijk.
Daarin is bepaald binnen welke grenzen de VRT zijn programma’s kan verdelen.

De heer Jurgen Verstrepen: Ik neem daar akte van. Ik blijf erbij: er staat duidelijk in de
beheersovereenkomst dat de VRT niet mag commercialiseren. Ik noteer dat. Wat de
distributieovereenkomst inhoudt, is geweten.
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De heer Wim Wienen: Ik dank u voor het antwoord, minister. Blijkbaar heb ik mij een
beetje laten leiden door wat vroeger gebeurde, want onder sommige managers uit het
verleden zou zoiets wel mogelijk, en zelfs zeer plausibel zijn geweest. Het ging inderdaad om
een ludiek filmpje, maar ik dacht dat er toch een ernstig element in zat. Maar dat is blijkbaar
niet het geval.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


