MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE MEDIARAAD
ADVIES NR. 2001/007

Betreft: Vraag om advies inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering
houdende de bepaling dat aan de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke
radio-omroepen worden gesteld, bijkomende frequenties kunnen worden toegevoegd

1. Met een brief van 20 juni 2001 vraagt de Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke
Ordening en Media om advies inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering
houdende de bepaling dat aan de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke
radio-omroepen worden gesteld, bijkomende frequenties kunnen worden toegevoegd.
2. De Vlaamse Mediaraad, in vergadering bijeen te Brussel op 9 juli 2001, krijgt toelichting
omtrent het Nozema-onderzoek en de technische aspecten van dit dossier. De Raad stelt
hierbij vast dat het eerste pakket minder dan 50% in mono en nog minder in stereo zal
bereiken. Het tweede pakket heeft een bereik van ongeveer 80% in mono en minder in
stereo. Men ziet hier een situatie die wellicht nog slechter is dan sommige van de bestaande
samenwerkingsverbanden tussen particuliere radio’s.
3. De Vlaamse Mediaraad stelt zich de vraag of alle geïnteresseerde actoren op de hoogte zijn
van deze situatie. In de oproep in het Belgisch Staatsblad werd vermeld dat alle
geïnteresseerden informatie konden inwinnen bij de administratie Media. Zij die reeds
informatie hadden ingewonnen, werden door de administratie uitgenodigd voor verdere
toelichting bij het Nozema-onderzoek. Een communiqué over deze bijeenkomst werd
verstuurd naar Belga en werd door een samenloop van omstandigheden (staking VUM,
staking De Post) enkel in de Financieel Economische Tijd gepubliceerd.
4. De Vlaamse Mediaraad stelt vast dat dit tekort aan dekking tot ernstige problemen kan
leiden, daar van de geïnteresseerde actoren een grote financiële en organisatorische inzet
wordt gevraagd.
5. De Vlaamse Mediaraad brengt positief advies uit omtrent dit voorontwerp van besluit, maar
legt tevens de nadruk op de nood aan enkele snelle maatregelen om:
- de afdwingbaarheid van de wetgeving te garanderen,
- een daadwerkelijk optreden van het BIPT inzake de uitvoering van de schorsingsarresten
door de Raad van State te bekomen,
- het bereik van deze twee pakketten zo volledig mogelijk te maken.

6. De Vlaamse Mediaraad stelt zich vragen over de leefbaarheid van deze twee landelijke
radio’s en stelt een gebrek aan transparantie in het volledige radiodossier vast. De Raad
betreurt dat er een juridisch kader werd gecreëerd voor de toekenning van twee landelijke
radiofrequenties dat tot op heden niet kan worden gerealiseerd.

Brussel, 9 juli 2001,
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