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Advies bij het samenwerkingsakkoord betreffende coördinatie van
radiofrequenties in band 87,587,5-108 MHz, en bij het instemmingsdecreet
De SARC wordt per brief van 23 juli 2018 om advies gevraagd bij het samenwerkingsakkoord tussen
de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de
frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, alsook bij het bijhorende instemmingsdecreet.
Een samenwerking is nodig precies omdat de FM-uitzendingen niet stoppen aan de respectievelijke
taalgrenzen en het risico op storingen door uitzenden met overmatig vermogen er voor zorgt dat het
zendcomfort van de eigen radio-omroepen in het gedrang komt en kwam. Het nieuwe
frequentieplan van 2017 bevatte 9 geschorste frequenties, waarover een geschil liep, niet. Om dit op
te lossen werd tussen de gemeenschappen verder gewerkt om de situatie van de rechtsgeschillen
enerzijds en de storende frequenties anderzijds te ontmijnen. Een eerste akkoord tussen de Vlaamse
en de Franse gemeenschap van 8 december 2017 krijgt met voorliggende tekst nu een vervolg onder
de vorm van een samenwerkingsakkoord waar ook het federale niveau en de Duitstalige
Gemeenschap bij betrokken zijn.

Advies
Het samenwerkingsakkoord bouwt grotendeels verder op het akkoord dat de Franse en de Vlaamse
Gemeenschap sloten op 8 december 2017.
Het akkoord licht toe hoe de bijlagen bij het akkoord zijn opgevat, gezien deze bijlagen wijzigingen
kunnen ondergaan ten gevolge van coördinatieaanvragen. Daarnaast gaat het akkoord in op de
manier om frequentiewijzigingen te coördineren en de methodes die daarbij gebruikt worden. Er zijn
tevens bepalingen rond coördinatie met het buitenland en het proces na coördinatie.
De bijlagen bij het akkoord bevatten, conform artikel 2, de karakteristieken van de frequenties van
de respectievelijke gemeenschappen.
De Sectorraad Media is tevreden dat er een samenwerkingsakkoord kon worden gesloten dat
enerzijds een duidelijke overlegprocedure vastlegt, en anderzijds een concrete oplossing biedt voor
een aantal problematische frequenties.
De Sectorraad Media adviseert daarom positief bij het samenwerkingsakkoord en het
instemmingsdecreet.
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De Sectorraad wijst er wel op dat dit akkoord geenszins een eindpunt betekent. Er blijft een lijst van
‘bevroren’ frequenties bestaan waarover geen technisch akkoord kon worden bereikt en waarvoor
dus, naar alle verwachting, problemen met interferentie blijven bestaan. Ondanks goede intenties
van de betrokken partijen bleek handhaving en controle in het verleden ook niet altijd effectief. De
Sectorraad Media uit de hoop dat de gemeenschappen in de toekomst op het positieve elan van dit
akkoord kunnen verder werken en de gesprekken aan de hand van de nu afgesproken procedures
kunnen blijven voeren.
De Sectorraad Media erkent dat het huidige akkoord een belangrijke stap is in een historische
problematiek. De blijvende patstelling inzake een beperkte lijst van frequenties maakt wel eens te
meer duidelijk dat een vlotte en goed uitgekiende omschakeling naar DAB+ zou kunnen zorgen voor
oplossingen waar deze nu onmogelijk lijken, o.a. omwille van meer flexibiliteit in de planning van de
frequenties in een bepaald gebied.
De Sectorraad Media vraagt het werk op dit positieve elan verder te zetten, zowel wat betreft de
coördinatie van de FM-frequenties waarover nu geen technisch akkoord kon worden bereikt als over
de verdere uitrol van DAB+ als alternatieve oplossing voor interferentieproblemen.

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