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Mevrouw Dejonghe, -

In bijlage vindt u het antwoord verstrekt door Dhren Benoît CEREXHE, burgemeester, en Helmut DE VOS, schepen, in 
verband met uw schriftelijke vraag met betrekking tôt de werking en de kwaliteitsgaranties van VOO.

Met beleefde groeten,

Rita Lauf-Vercammen 
d d. Bestuurssecretaris 
Gemeentesecretariaat 
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe 
Tel. 00 32 (0)2 773 05.14
Fax 00 32 (0)2 773.18 18 ,
Ditbenchtverbindthetgemeentebestuurmeten b lijft informée! Elke offtctele briefwisselmg moet steeds per briefbevestigd worden en ondertekend zijn door de 
bevoegde gemeentehjke overheden

ANTWOORD :

Als plaatsvervangend bestuurder in de période juni 2001 tôt juni 2007, ter vervanging van de heer 
Jacques Vandenhaute in de Raad van Bestuur van de CV Brutele gedurende verschîllende maanden, 
gaan wij er van uit dat u weet dat VOO een merknaam is van het economisch samenwerkingsverband 
(afgekort ESV) dat uitgebaat wordt door twee vennootschappen : de CV Brutele en de vennootschap 
Nethys (exTecteo).

Er is geen overname geweest van de CV Brutele door een Waalse operator, en dus is er ook geen 
enkele wijziging opgetreden wat betreft de frequentieplannen voor het zenderaanbod.

Analoge televisie is een techniek die stilaan aan het verdwijnen is ; de NV Proximus is zelfs met meer 
m staat om dit aan te bieden, en het wordt ook niet meer gecommercialiseerd door de andere 
kabeloperatoren zoals Telenet of SFR - ex-Numéricâble. Ondertussen wordt digitale televisie al meer 
dan een decennium op de markt aangeboden. Sedert vele jaren is de migratie van abonnées van 
analoge naar digitale televisie aan de gang. Digitale televisie heeft dan ook vele voordelen voor de 
gebruikers (VOD, opname, programmai opnieuw laten afspelen terwijl ze nog lopen,. ).

Op 14 maart 2016 maakt het aantal contracten in het deelgebied Elsene, waar Sint-Pieters-Woluwe 
deel van uitmaakt, 27,4% uit voor analoge televisie en 72,6% voor digitale televisie

De vertegenwoordiging van de gemeente in de Raad van Bestuur varieert zoals u weet, net zoals dat 
het geval is in de andere raden van bestuur van intercommunales waar de gemeente deel van 
uitmaakt, volgens de verkiezingsuitslag. In de vorige gemeentelijke mandatuur, waar u deel van 
uitmaakte, was er ook geen Nederlandstalige aangeduid in de Raad van Bestuur van Brutele door de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Het beheer van de frequentieplannen voor het zenderaanbod en de 
dienstverlening meer in het algemeen is niet veranderd sînds de vorige mandatuur.



Ten andere, de afgevaardigden van de gemeente, of ze nu Nederlandstalig zijn of Franstalig, 
verdedigen in de raden van bestuur van de intercommunales in de eerste plaats de belangen van de 
gemeente en al haar inwoners, of die nu Nederlandstalig of Franstalig of anderstalig zijn.

Op 14 oktober 2014 werd er inderdaad een beroep ingediend bij het Grondwettelijk Hof door de 
gemeenten Elsene en Sint-Pieters-Woluwe tôt vernietiging van de ordonnance van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 8 mei 2014, het decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 2014 en 
het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014, aile drie houdende instemming met het 
Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 
intercommunales.

Het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 voorziet dat het bestuurlijk toezicht op 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales wordt uitgeoefend door het gewest waaronder de 
aandeelhouders vallen die samen het grootste deel van de publiekrechtelijke aandeelhouders 
vormen, tenzij een gewestgrensoverschrijdende intercommunale meer eindverbruikers van haar 
distributiediensten telt in een ander gewest, dan is dat ander gewest de bevoegde voogdijoverheid

Het vermetigingsberoep werd ingesteld omdat de toepassing van het samenwerkingsakkoord ertoe 
leidt dat de voogdij op de intercommunale Brutele voortaan wordt uitgeoefend door het Waals 
Gewest. Dat is nadelig voor de Brusselse gemeenten die lid zijn van Brutele omdat deze 
intercommunale dan onderworpen is aan het WWPDD (Waalse Wetboek van de plaatselijke 
démocratie en de decentralisatie), waardoor de paritaire beheersstructuur van de beheers- en 
beslissingsorganen van de intercommunale zou moeten worden gewijzigd, waarbij een proportionele 
vertegenwoordiging wordt ingevoerd, ten koste van de vertegenwoordiging van de gemeenten van 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en waarbij het mechanisme van de opvolging binnen die 
organen wordt afgeschaft.

Het beroep werd evenwel verworpen.

Teneinde de hele problematiek goed te begrijpen, raden wij u alvast stellig de lectuur aan van zowel 
de tekst van het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014, als het bijzonder lezenswaardige 
arrest van het Grondwettelijk Hof, waarin de standpunten van aile betrokken partijen goed naar voor 
komen en waarin wordt uiteengezet waarom het beroep uiteindelijk werd verworpen

Als gevolg echter van deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof, en ook rekening houdende met de 
specifieke kenmerken van de CV Brutele, werd een opschorting toegestaan van de toepassing van 
het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014, en werd een werkgroep samengesteld die de 
verschillende pistes moet onderzoeken die moeten toelaten om een aantal bepalingen te wijzigen 
om tegemoet te komen aan de gewenste garanties voor de Brusselaars.

17 mei 2016,

Helmut De Vos 
Schepen

Benoit Cerexhe 
Burgemeester


