
Vraag  om  uitleg  aan  Sven  Gatz  over  de  stand  van  zaken  van  de 
digitalisering van het radiolandschap

Deze legislatuur  werden de eerste  voorzichtige  stappen gezet  in  de  verdere 
digitalisering  van  het  radiolandschap,  met  name door  de  uitrol  van  DAB+. 
Willen we deze nieuwe technologie ingang doen vinden bij het grote publiek, 
dan zijn er de komende jaren nog bijkomende acties en een groter draagvlak 
nodig.  Op 31 januari  gaf minister Gatz in de Commissie Media aan dat  de 
stuurgroep  Digital  Radio  Vlaanderen  zich  op  dat  ogenblik  boog  over  de 
concrete plannen voor 2019. 

Het lijkt me aangewezen dat we, nu het einde van de legislatuur nadert, enkele 
knelpunten opnieuw aankaarten en de concrete plannen en acties voor de nabije 
toekomst toegelicht zien.

1.  Welke  concrete  acties  en/of  sensibiliseringscampagnes  staan  in  2019  op 
stapel? Welke activiteiten zal de stuurgroep Digital Radio Vlaanderen verder 
ontplooien? Welke technische ingrepen worden gepland om de ontvangst van 
DAB+, met name indoor en in tunnels, verder te optimaliseren? 

2. De minister bleek in januari bereid om de samenstelling van de stuurgroep 
onder de loep te nemen, met het ook op het verbreden van het draagvlak. Heeft 
deze oefening ondertussen plaatsgevonden? Wat is de uitkomst hiervan? Op 
welke  manier  plant  men  ‘kleinere’  regionale  en  lokale  spelers  beter  te 
betrekken bij de activiteiten van de stuurgroep?

3.  Het  ballonnetje  dat  door  Norkring  gelanceerd  werd  op  het  DAB+-
symposium van  de  VRM (5  november  2018),  met  name  dat  het  technisch 
mogelijk is om voor de lokale radio’s een plaats te vinden op het spectrum 
(meer  specifiek  op  Kanaal  10),  blijft  tot  de  verbeelding  spreken.  Heeft  de 
minister ondertussen reeds inzage gekregen in de plannen die door Norkring 
vooropgesteld werden? Zo ja, kan de minister deze toelichten? Zo nee, is de 
minister  bereid  om te  bekijken  op  welke  manier  de  toegang van  de  lokale 
zenders tot DAB+ beter gecoördineerd kan worden? 

4. De tweede landelijke commerciële multiplex 5A/5D werd in oktober 2018 
vergund  aan  Norkring.  De  exploitatie  ervan  werd  binnen  de  vier  maanden 
vooropgesteld.  Ondertussen zouden reeds  enkele  radiokanalen op deze mux 
beschikbaar zijn (Stadsradio Vlaanderen, Tomorrowland One World Radio en 
NRJ), maar enige communicatie hieromtrent ontbreekt, zowel op de site van 
Norkring als op deze van Digital Radio Vlaanderen (www.dabplus.be). Kan de 
minister  een  stand  van  zaken  geven  van  de  exploitatie  van  de  5A/5D 
multiplex? Op welke manier worden commerciële zenders aangemoedigd om 
hun beschikbaarheid op DAB+ extra in de verf te zetten? Zijn er met Norkring 



afspraken gemaakt rond communicatie wanneer een nieuwe zender via DAB+ 
ter beschikking is? 

5. Wie staat in voor het beheer en de updates van de website Digital Radio 
Vlaanderen (www.dabplus.be)? Op het moment dat deze vraag opgesteld werd 
(26 maart 2019) dateerde het meest recente nieuwsbericht op de website van 21 
januari  2019,  terwijl  er  ondertussen  dus  reeds  een  aantal  nieuwe  zenders 
gelanceerd werden op DAB+. Aangezien de website voor ogen heeft om het 
brede publiek warm te maken voor deze nieuwe technologie en luisteraars te 
informeren  over  de  voordelen  van  en  het  aanbod  op  DAB+,  valt  het  te 
betreuren  dat  de  ontwikkelingen  in  het  veld  niet  beter  opgevolgd  en 
gecommuniceerd worden. Hoe plant de minister te garanderen dat de website 
in de toekomst beter up-to-date blijft? 
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