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Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008
houdende de vastlegging van pakketten van digitale frequenties die zullen
worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het
verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of
televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen
In een brief van 9 december 2010 vraagt Vlaams Minister voor Media, mevrouw Ingrid
Lieten, de Sectorraad Media van de SARC om advies bij een voorontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 17 oktober 2008 houdende de
vastlegging van pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een
eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van
een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen.
Omwille van het uitermate korte tijdsbestek waarbinnen het advies gevraagd wordt, brengt
de Sectorraad Media over het voorliggende voorontwerp van besluit advies uit via een
schriftelijke procedure. Hij brengt daarbij enkele eerdere adviezen (D MED 173-04 van 29
mei 2008, en D 187-03 MED van 28 augustus 2008) in herinnering. De Sectorraad stelt
bovendien vast dat het voorgelegde voorontwerp van besluit precies noodzakelijk is omdat
eerdere geformuleerde adviezen onvoldoende in rekening werden gebracht en herhaalt
bijgevolg zijn specifieke bezorgdheid inzake flexibiliteit.

ADVIES
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 werd destijds genomen met het
oog op het aan de markt aanbieden van een deel van de frequenties zoals die vastgelegd
zijn in het besluit van 12 oktober 2007 houdende de vaststelling van het digitaal
frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken. De Sectorraad
Media adviseerde over dat besluit op 28 augustus 2008.
Artikel 4 van dat besluit stelt:
‘Het geheel van de frequenties, vermeld in de tabel in bijlage I, moet worden ingezet voor het
aanbieden van omroeptoepassingen met gebruik van de DVB-technologie.
Minstens één van de pakketten van frequenties, vermeld in de tabel in bijlage I, moet worden ingezet
voor het aanbieden van omroeptoepassingen met gebruik van de DVB-H technologie.’

Het voorliggende voorontwerp van besluit stelt de schrapping van het tweede lid van dit
artikel voor. Omdat in de praktijk geen enkele distributeur interesse toont in het aanbieden
van omroepdiensten via de vooropgestelde DVB-H technologie op deze frequenties, wil men
door het schrappen van dat tweede lid een flexibeler spectrumgebruik toelaten door de
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dienstenverdeler in kwestie, dat meer aangepast is aan de technologische evoluties van de
markt. Bovendien is dergelijke frequentieruimte schaars goed, dat beter gebruikt kan worden
via andere DVB technologieën dan ongebruikt te blijven. Dit verwoordde de Sectorraad
reeds in zijn advies van 29 mei 2008, waarin hij pleit voor een efficiënt gebruik van het
spectrum.
De Sectorraad Media ondersteunt deze bijkomende flexibiliteit en hoopt dat door deze
maatregel bijkomende concurrentie tot stand zal kunnen komen. In zijn advies bij het besluit
van 17 oktober 2008 vroeg hij reeds meer aandacht voor technologische evoluties. Hij
adviseerde toen:
“Meer aandacht voor technologische evoluties
De sectorraad Media is van oordeel dat het voorliggende besluit onvoldoende rekening houdt met de
snelle economische en technologische evoluties in de omroepsector. Zo wordt in het ontwerpbesluit
de te gebruiken technologie aan een bepaalde frequentie gekoppeld, met name de DVB-technologie
(DVB-T of DVB-H) voor de pakketten uit bijlage I en de DAB-technologie voor het pakket uit bijlage II.
Gelet op de duur waarvoor de vergunningen worden toegekend en de snelheid waarmee de
technologie evolueert, zou het goed zijn om ruimte te laten voor technologische – en/of
marktevoluties. Daarom wordt voorgesteld een nieuw artikel in te lassen dat bepaalt dat de Vlaamse
Regulator voor de Media op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder in de loop van de termijn
waarvoor de vergunning is toegekend, afwijkingen kan toestaan op de te gebruiken technologie zoals
die is bepaald in de artikelen 3 en 5 van het ontwerpbesluit. De sectorraad Media is bovendien van
oordeel dat de VRM bij de beoordeling hiervan voldoende rekening moet houden met de belangen en
opmerkingen van alle betrokken partijen, zoals onder meer de dienstenverdelers en de aanbieders
van omroepdiensten.”

De Sectorraad Media merkt op dat aan dat advies destijds geen gevolg werd gegeven,
waardoor het bestaande besluit reeds opnieuw gewijzigd dient te worden. De Sectorraad
herhaalt zijn advies over een minder zwaarwichtige procedure, zoals dat hierboven werd
hernomen.

Namens de Sectorraad Media,

David Stevens, voorzitter
Hilde Van den Bulck, ondervoorzitter
Hanne Schuermans, secretaris
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