
Subject : NORKRING BELGIE
Keyword : DAB/DIGITAL AUDIO BROADCAST

Publication : BELGA Frequency : DAILY
Date : 04/06/2015 Circulation : 0
Page(s) : 430

Size : 127.30 cm²
1274 Id : 201506050500K

04-06-2015 15:15 Binnenland Belga Feed

Mediaminister Gatz overweegt radiolicenties met een jaar te verlengen

(BELGA) = Vlaams minister voor Media Seven Gatz (Open Vld) overweegt de radiolicenties stilzwijgend te verlengen. De huidige licenties lopen in
september 2016 af, maar de minister wil de erkenningsronde uitstellen om het onderzoek naar juridische en technische scenario's grondig te kunnen
voeren. Zo wil hij nagaan of de erkenningsvoorwaarden en -prodedures gewijzigd moeten worden en of er gesleuteld dient te worden aan de
afbakening van de zendgebieden of het frequentieplan. Zo antwoordde hij donderdag in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement op een
vraag om uitleg van Wilfried Vandaele (N-VA).

De huidige radiolicenties lopen af in september 2016. Normaal gezien moeten kandidaten voor de verlenging van een FM-licentie voor 25 september
van dit jaar hun aanvraag indienen. De Vlaamse regering heeft dan zes maanden om een beslissing te nemen, dus voor 26 maart 2016. Indien er
geen beslissing genomen wordt, worden de bestaande licenties stilzwijgend voor een jaar verlengd. De verlenging zou volgens Gatz de tijd geven om
het dossier grondig te onderzoeken. "Ik wil de tijd nemen om een juiste beslissing te nemen, maar uitstel mag niet tot afstel leiden", aldus de minister,
die eraan toevoegde dat de verlenging niet noodzakelijk een jaar moet zijn, tot de herfst van 2017. "We kunnen ook ergens in het midden landen".

De minister ging ook in op het voortbestaan van de analoge FM-band. In Scandinavië bestaan er plannen om reeds in 2017 een switch-off te doen, in
België zou dat in 2025 gebeuren. "2025 of vroeger is niet van belang", stelde Gatz. "Belangrijk is dat de overgang vlot gebeurt". Daarbij is het van
belang om de autosector mee te krijgen omdat de auto goed is voor 23 procent van de tijd dat in België naar de radio geluisterd wordt. Daarom zijn er
contacten met Febiac over het standaard installeren van een DAB+-radio. Het zijn immers de invoerders die bepalen waaruit de standaarduitrusting
bestaat van wagens die in België verkocht worden. Voor Sven Gatz moet ook de VRT een voortrekkersrol spelen bij de overschakeling.

Tenslotte verwees hij op vraag van Katia Segers (sp.a) het gerucht naar het rijk der fabelen dat de klassieke VRT-zender Klara nog enkel digitaal te
beluisteren zou zijn.
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