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Voorontwerp van besluit houdende de voorwaarden, procedure en duur van
de erkenning van levensbeschouwelijke en sociaaleconomische verenigingen
voor het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma’s van de VRT
De Sectorraad Media van de SARC wordt per brief van 2 maart 2010 om advies gevraagd over het
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 2 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 15 oktober 1999 houdende de voorwaarden, procedure en duur van de
erkenning van levensbeschouwelijke en sociaaleconomische verenigingen voor het verzorgen van
radio- en/of televisieprogramma’s van de VRT.
Op zijn vergadering van 23 maart 2010 debatteert de sectorraad hierover. Via schriftelijke procedure
wordt volgend advies gegeven.

ADVIES
Inleiding
Het voorliggende voorontwerp van besluit wijzigt de drie eerste artikelen van het besluit van 15
oktober 1999, over de voorwaarden voor erkenning.
Het besluit wil aansluiten aan bij de artikelen 35 en 36 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie. De artikelen werden daartoe stilistisch vereenvoudigd en de correcte
verwijzingen naar het decreet werden aangebracht. Verder spreekt men in dit besluit, naar analogie
met het decreet, van ‘de meest representatieve levensbeschouwelijke stromingen in Vlaanderen’.
Voorwaarden voor erkenning
Het valt de Sectorraad Media op dat – hoewel dat zo in de titel wordt aangegeven – het besluit niet
ingaat op de voorwaarden waaraan de genoemde verenigingen moeten voldoen om erkend te
worden. De criteria worden nergens opgesomd of verduidelijkt, met uitzondering van een verwijzing
naar het vage begrip ‘representativiteit’. Het is de sectorraad echter niet duidelijk op basis van welke
criteria deze representativiteit bepaald wordt.
Het besluit van 15 oktober 1999 sprak in art. 2, 2° over de ‘twee levensbeschouwelijke verenigingen
die overeenstemmen met de meest representatieve levensbeschouwelijke stromingen’, en in art. 2, 4°
over ‘andere levensbeschouwelijke verenigingen […] ten hoogste één representatieve
levensbeschouwelijke vereniging per wettelijk erkende eredienst’.
Deze twee categorieën worden in art. 2, 1° van het nieuwe besluit samengevoegd tot het iets vlottere
en in de praktijk misschien meer realistische ‘levensbeschouwelijke verenigingen die overeenstemmen
met de meest representatieve levensbeschouwelijke stromingen in Vlaanderen’ (zonder de verwijzing
naar de erediensten).
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Zolang er echter geen criteria zijn voor het bepalen van wat een ‘representatieve
levensbeschouwelijke stroming in Vlaanderen’ is, bestaat de kans dat er feitelijke discriminatie
optreedt. Dit druist in tegen antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.
De sectorraad vraagt daarom om objectieve en duidelijke voorwaarden op te nemen waaraan
een vereniging moet voldoen om erkend te worden.
Bovendien beveelt de sectorraad aan om in art. 35 § 3 van het decreet een verwijzing naar de
antidiscriminatiewet op te nemen.
Uitzendingen op televisie en radio
Een tweede bedenking van de sectorraad betreft de erkenning van sociaaleconomische verenigingen
om radio-uitzendingen te verzorgen. Op termijn stelt de sectorraad op dit vlak een aanpassing voor
van het decreet betreffende radio-omroep en televisie.
Sinds 2007 verzorgen de erkende sociaaleconomische verenigingen geen radio-uitzendingen meer. In
een overeenkomst met de VRT is toen besloten om voortaan ook voor radio het systeem toe te
passen dat sinds een tiental jaren geldt voor televisie. Wekelijks verzorgt de VRT, in overleg met de
sociaaleconomische verenigingen, op vrijdagavond op radio 1 een rubriek over sociaaleconomische
onderwerpen. Het gaat om dezelfde onderwerpen die ook op televisie aan bod komen in die week.
Het huidige decreet (artikel 36) beantwoordt dus niet meer geheel aan de praktijk. De sectorraad is
van mening dat bij een volgende wijziging van het decreet artikel 29, § 2, best zou worden uitgebreid
tot radio.
De sectorraad pleit voor een gelijkschakeling van radio en televisie op vlak van uitzendingen
ter duiding van sociaaleconomische onderwerpen. Indien de wetgever dit zo wenst, moet dit
ook zo in het decreet worden ingeschreven.
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