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Betreft: voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gemeenschappen inzake telecommunicatie- en omroepregulatoren

Met een brief van 24 november 2006 vraagt de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme om advies inzake het voorontwerp van decreet houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gemeenschappen
inzake telecommunicatie- en omroepregulatoren (hierna: het samenwerkingsakkoord).
Het samenwerkingsakkoord heeft betrekking op het uitwisselen van informatie en het uitoefenen van hun bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de
regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of voor radio-omroep en televisie, en
het opstellen van regelgeving met betrekking tot elektronische communicatienetwerken.
De Vlaamse Mediaraad, in vergadering bijeen te Brussel op 4 december 2006, brengt gunstig
advies uit maar heeft toch nog volgende opmerkingen geformuleerd:
- met dit samenwerkingsakkoord tonen alle betrokken partijen hun bereidheid tot samenwerking. De performantie van dit samenwerkingsakkoord zal dan ook mee bepaald worden door het behoud van deze bereidheid tot samenwerking;
- het samenwerkingsakkoord brengt geen duidelijkheid over een aantal vormen van samenwerking die nochtans door de richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingkader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten (Kaderrichtlijn)
worden vereist (bvb. samenwerking tussen de regulatoren en de Raad voor de Mededinging en tussen de regulatoren en de ombudsdiensten;
- De Vlaamse Mediaraad is van oordeel dat de onafhankelijkheid van de regulatoren te
allen tijde moet worden bewaard. Doordat een Interministerieel Comité toezicht uitoefent op de Conferentie van Regulatoren, valt een herpolitisering niet uit te sluiten;
- het feit dat aan het verstrijken van de termijnen waarbinnen CRC en Interministerieel
Comité beslissingen moeten nemen, niet uitdrukkelijk gevolgen worden gekoppeld,
mag niet leiden tot het nodeloos uitstellen van beslissingen;
- het ware wenselijk de tekst van het samenwerkingsakkoord op volgende punten aan te
passen:
o artikel 2: “Vlaams Commissariaat voor de Media” vervangen door “Vlaamse
Regulator voor de Media”;
o artikel 5, laatste lid: “Vanaf de 30e kalenderdag (…) kan een regulerende instantie die een ontwerpbeslissing aanhangig heeft gemaakt bij de CRC aan elk
van de regulerende instanties die weigeren om in te stemmen met de aanhangig gemaakte ontwerpbeslissing vragen dat zij binnen de 15 kalenderdagen
een gedetailleerd tegenvoorstel voorlegt aan de CRC” vervangen door “Vanaf
de 30e kalenderdag (…) kan de regulerende instantie waarvan de ontwerpbe-

slissing aanhangig is gemaakt bij de CRC aan elk van de regulerende instanties die weigeren om in te stemmen met de aanhangig gemaakte ontwerpbeslissing vragen dat zij binnen de 15 kalenderdagen een gedetailleerd tegenvoorstel voorlegt aan de CRC”;
o in de slotformule: “verklaard” vervangen door “verklaart”.
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