
De : DEJONGHE Carla [mailto:carla.dejonghe@parlement.brussels]  

Envoyé : lundi 18 avril 2016 09:43 

À : Georges Mathot 

Objet : omzetten interpellatie 

Mijnheer Mathot, 

Is het aub mogelijk om mijn interpellatie betreffende VOO die ik instuurde voor de gemeenteraad 

van morgen om te zetten naar een schriftelijke vraag ? 

Met dank en vriendelijke groeten, 

Carla Dejonghe 

Carla Dejonghe 

Brussels Volksvertegenwoordiger 

Voorzitter Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Lombardstraat 61-67, 1000 Brussel 

Privé : Stuyvenberg 17, 1150 Brussel 

Tel: 02/213.71.52 

 

Interpellatie van mevr. Carla Dejonghe aan de heer Benoît Cerexhe en de heer Helmut Devos in 

verband met de werking en kwaliteitsgaranties van VOO 

 

Zoals u weet werd Brutélé overgenomen door de Waalse operator VOO. Voor de Nederlandstalige 

klanten van Brutélé/Voo brengt dat wel enige problemen met zich mee. Eerst en vooral al door het 

zenderaanbod, maar ook omdat Brutélé onder de Franstalige gemeenschapsreglementering valt op 

het vlak van taalaangelegenheden.  

Voor wat het zenderaanbod betreft, moeten we vaststellen dat de analoge tv zelfs geen Nederlandse 

zenders meer biedt... Hoeveel mensen zijn er die nog analoog kijken in onze gemeente? Dit is geen 

retorische vraag; ik zou daar graag een antwoord op willen. 

Ik zou ook graag willen weten welke garanties er voor Nederlandstaligen maar ook anderstaligen 

bestaan dat het Nederlandstalige aanbod globaal genomen niet ingekrompen zal worden. Of dat de 

dienstverlening ook nog in het Nederlands kan gebeuren. Als Brusselse gemeente die betrokken 

partij is in deze intercommunale is het Sint-Pieters-Woluwe die daar mee op moet letten.  
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Wat betreft de beheersstructuur van VOO maak ik uit het jaarverslag 2014 op dat er daar slechts één 

Nederlandstalige in vertegenwoordigd is, als plaatsvervanger dan nog. Dit is bijzonder weinig. 

Waarom werd er door onze gemeente geen Nederlandstalige aangeduid? 

Bijkomend zou ik ook graag willen weten waarom onze gemeente in 2014 een verzoek tot 

vernietiging indiende betreffende het samenwerkingsakkoord voor gewestoverschrijdende 

intercommunales. 

Behalve de vragen die vervat zijn in bovenstaande paragrafen zijn mijn vragen de volgende; 

1) Op welke manier garanderen de afgevaardigden van onze gemeente dat het 

Nederlandstalig zenderaanbod voor de VOO-kijkers gehandhaafd en zo mogelijk nog 

verbeterd wordt? 

2) Op welke manier verzekert onze gemeente aan de VOO-gebruikers een correcte  

Nederlandstalige dienstverlening? 

3) Kan u meer uitleg geven bij het verzoek tot vernietiging betreffende het 

samenwerkingsakkoord voor gewestoverschrijdende intercommunales? 


