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Betreft: klachten VMM, 4 FM, Q-music, Topradio en Radio Contact tegen VRT 
 
Op 14 juli diende de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) een klacht in bij de 
Europese Commissie wegens de verlening van onrechtmatige staatssteun aan de 
openbare omroep Vlaamse Radio en Televisie (VRT). De VRT krijgt volgens VMMa 
meer overheidsmiddelen dan de kosten die hij draagt voor de uitvoering van zijn 
openbare omroepopdracht, waardoor de openbare omroep de markt scheef trekt 
onder meer bij de aankoop van uitzendrechten op formats, films en 
sportmanifestaties. 
 
Tevoren hadden ook de private radiozenders 4FM en Q-music en de netwerken 
Topradio en Radio Contact op 30 juni 2004 een klacht ingediend tegen de VRT. Zij 
beweren dat de publieke radio-omroep door de veel te ruime overheidssteun 
reclameruimte verkoopt aan dumpingtarieven. Op die manier verdringt de VRT, 
volgens de klagers, de private zenders uit de markt. 
 
Kan de Commissie mededelen in welke fase het onderzoek in beide zaken zich 
bevindt? Welke juridische en feitelijke vragen en kwesties zijn reeds behandeld en 
afgerond in het kader van de toetsing aan de artikelen 86 en 87 van het EG-
Verdrag? Welke zijn de pijnpunten in beide dossiers? Hoe evalueert de Commissie 
haar contacten en haar samenwerking met de Vlaamse overheid en met de VRT? 
 
Is hier sprake van een bindende termijn? Welke is de gemiddelde termijn waarbinnen 
dergelijke onderzoeken worden afgerond en een beslissing wordt genomen? Kan de 
Commissie mededelen wanneer ze tot een beslissing zal komen in voornoemde 
zaken? 
 
 



P-4472/05NL 
Antwoord van mevrouw Kroes 
namens de Commissie 
(21.12.2005) 
 
De Commissie heeft twee klachten ontvangen, respectievelijk in juni en in juli 2004, 
wegens de vermeende verlening van onrechtmatige staatssteun aan de Vlaamse 
openbare omroep VRT. Gezien de inhoud van de “omroepmededeling” heeft de 
Commissie de Vlaamse overheid om inlichtingen verzocht over het beheer en de 
financiering van de VRT. De Commissie en de Vlaamse overheid hebben geregeld 
contact met elkaar en werken in verband met deze zaken nauw samen. Omdat de 
door klagers aangevoerde elementen de VRT betreffen, was deze omroep slechts 
indirect bij deze uitwisseling van inlichtingen betrokken. 
 
Door de uitwisseling van inlichtingen met de Vlaamse overheid beschikt de 
Commissie thans over een volledig beeld van het beheerskader voor de openbare 
omroep in Vlaanderen. De Commissie legt momenteel de laatste hand aan haar 
beoordeling van de overgelegde informatie. Mocht de Commissie van oordeel zijn dat 
het huidige beheer en de huidige financiering van de VRT niet in overeenstemming 
zijn met de Europese regels inzake staatssteun, dan zal zij in deze aangelegenheden 
maatregelen nemen. 
 
De Commissie betreurt derhalve dat zij het geachte Parlementslid in deze fase geen 
informatie kan verstrekken over haar beoordeling van deze zaken in het licht van de 
artikelen 86 en 87 van het EG-Verdrag. 
 
De Commissie handelt in dit geval op grond van twee klachten. Dat impliceert dat er 
geen officiële bindende deadlines zijn. De Commissie verwacht evenwel haar 
analyse in 2006 te kunnen voltooien. 


