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Antwoord op vragen van het lid Irrgang over het bericht dat Nederland twee standaarden
krijgt voor hdtv
In antwoord op vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Economische Zaken
over het bericht dat Nederland twee standaarden voor hdtv krijgt, kan ik u het volgende
mededelen:
1 Wat is uw reactie op het bericht “Nederland krijgt twee standaarden voor hdtv”? 1)
Mijn reactie treft u aan in de beantwoording van de hierna volgende vragen.
2 Bent u van mening dat het wenselijk is dat er door UPC een nieuwe decoder à € 300
wordt geïntroduceerd? Zo ja, kunt u aangeven hoe dit strookt met uw wens en de belofte
van de kabelsector te komen tot een standaardisatie van decoders? 2)
UPC heeft mij bericht dat het bericht onjuist is. Ten eerste gaat UPC de boxen voor hdtv
niet verkopen maar verhuren. Van een kostprijs van € 300 is derhalve geen sprake. Ten
tweede is het zo dat de Nederlandse kabelbedrijven allemaal dezelfde standaard voor
HDTV zullen gebruiken. Nederland krijgt dus niet twee standaarden voor HDTV.
De decoders van UPC verschillen echter wel degelijk van die van de andere
kabelbedrijven. Vooral van belang is dat de UPC decoders niet interoperabel zijn met de
decoders van de andere bedrijven.
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Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden

Dat de door de sector aangekondigde landelijk geldende specificaties voor decoders voor
digitale televisie nog steeds niet bekend zijn vind ik een onwenselijke situatie. Dit geldt
zowel voor standaard definitie televisie (SDTV) als voor hoge definitie televisie (HDTV).
Het doel van de aangekondigde landelijke samenwerking tussen kabelaars was om ervoor
te zorgen dat het in de eerste helft van 2006 voor de consument mogelijk is om na
verhuizing naar een plaats met elk ander kabelbedrijf, de digitale ontvanger te kunnen
blijven gebruiken. Dat dit doel nog steeds niet bereikt is, vind ik teleurstellend.
Voor wat betreft standaardisatie gaat het mij niet om één standaard maar om de
interoperabiliteit. De sector heeft daar voor te zorgen. Ik wil niet dat Consumenten er de
dupe van worden dat dit nog steeds niet geregeld is. Ik heb de sector hier op al eerder op
aangesproken. In mijn antwoord op kamervragen (II, Aanhangsel-Handelingen nr. 2400,
vergaderjaar 2004-2005) heb ik de sector tot spoed gemaand.
3 Kunt u aangeven hoeveel de verkoop van de nieuwe hdtv-decoders UPC naar
verwachting zal opleveren? Zo neen, waarom niet?
UPC heeft mij bericht dat zij de decoders gaat verhuren en niet verkopen. Van een
opbrengst van de verkoop zal derhalve geen sprake zijn.
4 Bent u gezien deze ontwikkelingen nu wel van zins om zelf te komen met voorstellen
voor een verplichte standaard? Zo ja, per wanneer? Zo neen, waarom niet?
De kabelsector heeft in een persbericht van Vecai van 1 april 2005 bericht dat ze
verwachten dat de voorstellen voor de specificatie van de decoders voor de zomer van
2006 gereed zullen zijn. Gelet hierop ben ik vooralsnog nog niet van plan om zelf met
voorstellen voor een verplichte set specificaties te komen. Het wettelijk verplichten van
bepaalde standaarden dient overigens op grond van artikel 17 van de Kaderrichtlijn
Europees geharmoniseerd te gebeuren.
5 Acht u dit alles in het belang van de consument? Zo ja, waarom? Zo neen, wat gaat u
hiertegen doen?
Dat de aangekondigde landelijke samenwerking voor digitale ontvangers binnen de
kabelsector nog steeds geen concrete resultaten heeft opgeleverd is niet in het belang van
de consument. De Vecai heeft nogmaals aan mij bevestigd dat wordt gewerkt aan
interoperabiliteit. Resultaten van dit overleg zijn echter tot op heden uitgebleven. Ik wil
dat de toegezegde specificaties voor decoders voor digitale televisie die in heel Nederland
gelden op korte termijn bekend gemaakt worden. Dat consumenten op dit moment bij de
aanschaf van digitale televisie apparatuur niet weten waar ze aan toe zijn vind ik een
onwenselijke situatie.
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Ik wil dat de samenwerkende partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

(w.g.)

mr. L.J. Brinkhorst
Minister van Economische Zaken

1) Trouw, 14 december jl.
2) Aanhangsel-Handelingen nr. 2400, vergaderjaar 2004-2005
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