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Advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende aanwending van
digitale frequenties voor DAB+,
DAB+, en bij het instemmingsdecreet
De SARC wordt per brief van 23 juli 2018 om advies gevraagd over het samenwerkingsakkoord tussen
de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale
frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied, en bijhorende instemmingsdecreet.
De VRT gebruikt(e) de sites Vloesberg en Waver, die territoriaal gelegen zijn op het grondgebied van
de Franse Gemeenschap, voor uitzendingen via DAB+ in Vlaanderen. Norkring verzorgt sinds de
overname van het zenderpark van de VRT de technische uitzendingen van het VRT omroepaanbod.
De commerciële omroepen schakelen ondertussen over naar DAB+ en willen daarbij dezelfde
(kwalitatieve) dekkings- en verzorgingsmogelijkheden gebruiken als diegene die Norkring aanbiedt
aan de VRT. Dit houdt in dat ze ook Waver en Vloesberg kunnen gebruiken voor uitzendingen van de
commerciële omroepen in Vlaanderen. Omdat deze zendvergunningen aan Norkring worden
uitgereikt door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), kan dit niet omdat de VRM territoriaal
geen zendvergunningen kan uitreiken voor locaties gelegen op het grondgebied van een andere
gemeenschap.
Vice-versa is de Franse Gemeenschap vragende partij om vanuit Sint-Pieters-Leeuw uitzendingen te
verzorgen voor publieke en private radio-omroepen uit de Franse Gemeenschap die gericht zijn op
het grondgebied van de Franse Gemeenschap.
Om toch mogelijk te maken dat de Vlaamse Regulator voor de Media zendvergunningen uitreikt aan
Norkring voor de locaties Waver en Vloesberg, dient voorzien te worden in een afwijking van het
territorialiteitsbeginsel. In het samenwerkingsakkoord wordt dan voorzien in de uitzondering:
-

dat de Franse Gemeenschap gebruik kan maken van zendlocaties in Vlaanderen met gebruik
van frequenties 6D en 11 D van de Franse Gemeenschap en
dat de Vlaamse Gemeenschap gebruik kan maken van zendlocaties in de Franse
Gemeenschap met gebruik van frequenties 11A en 12A van de Vlaamse Gemeenschap.

De respectievelijke regulatoren moeten elkaar contacteren en met elkaar samenwerken in geval van
problemen en bij het gebruik en de implementatie van de zendvergunningen van de eigen
frequenties.
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Advies
De Sectorraad Media heeft geen opmerkingen bij het voorliggende samenwerkingsakkoord en
adviseert positief.

Namens de Sectorraad Media,
Simon Delaere, voorzitter
Valerie Verdoodt, ondervoorzitter
Hanne Schuermans, secretaris
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