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Advies bij het voorontwerp van decreet houdende diverse wijzigingen
in het beleidsveld media
Op 18 december 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het
voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en televisie en het decreet van 25 april 2014 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan
de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en
betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die
personeelsleden (Minidecreet Media). Vlaams Minister van Media Sven Gatz vroeg de SARCSectorraad Media per brief van 22 december 2015 om advies over het voorontwerp.

Situering
Het Minidecreet Media brengt wijzigingen aan in twee decreten in het beleidsveld media:
-

in het decreet betreffende radio-omroep en televisie (Mediadecreet);
en in het decreet betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde
personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de
overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden
(Pensioendecreet VRT).

1. Wijzigingen aan het Mediadecreet
-

Er wordt voor de opdracht onderzoek en innovatie van de VRT geen aparte financiering meer
toegekend via het onderzoeks- en innovatiebudget van de Vlaamse overheid. De opdracht wordt
voortaan gefinancierd met de normale werkingsmiddelen van VRT, eventueel aangevuld vanuit
externe financieringsbronnen. Het Mediadecreet wordt hieraan aangepast.

-

Een aantal aanpassingen vloeit voort uit opmerkingen van de Europese Commissie in het kader
van het toezicht op de VRT-steunregeling. Er wordt geëxpliciteerd dat de Vlaamse Regulator voor
de Media voor het inwinnen van observaties van derden een publieke bevraging dient te
organiseren, en er wordt bepaald dat elke wijziging van de beheersovereenkomst voortaan moet
worden geformaliseerd via een addendum.

-

Vanaf januari 2016 wordt een andere invulling gegeven aan de wijze waarop levensbeschouwing
aan bod komt op VRT. Dit wordt uitgewerkt in de beheersovereenkomst 2016-2020. Er wordt in
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het Mediadecreet een paragraaf ingevoegd die expliciteert dat levensbeschouwing thuis hoort in
het aanbod van de VRT. Bij de uitwerking van dit aanbod zal de VRT een beroep doen op de
expertise van de vertegenwoordigers van de diverse erkende levensbeschouwingen.
-

Enkele wijzigingen zijn louter technische rechtzettingen. In artikel 144 en artikel 169 van het
Mediadecreet worden foutieve verwijzingen aangepast. Artikel 191, vijfde lid, wordt vervangen
door een nieuw artikel 192/4 met dezelfde inhoud, om misverstanden over de reikwijdte te
vermijden.

-

Er wordt een vrijstelling van de verplichting om must-carry omroepen door te geven ingevoerd
voor alternatieve dienstenverdelers die een alternatief aanbod van omroepdiensten aanbieden
aan klanten op basis van een commerciële groothandelsovereenkomst met een aanbieder van
omroepdiensten op wie een must-carry-verplichting rust.

-

De mogelijkheid wordt ingevoerd om frequentieblokken en frequentiekanalen die geheel of
gedeeltelijk werden toegekend aan de aanbieder van een etheromroepnetwerk, in te trekken, te
vervangen of te wijzigen wanneer dat noodzakelijk is ten gevolge van internationale of Europese
regelgeving en verplichtingen.

2. Wijzigingen aan het Pensioendecreet VRT
De wijzigingen aan het Pensioendecreet VRT zijn ingegeven door de federale pensioenhervorming
Het Pensioendecreet VRT wordt op volgende punten aangepast:
-

De wettelijke pensioenleeftijd wordt gradueel verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar.
De tabel m.b.t. de verhogingscoëfficiënten volgens loopbaanduur wordt aangepast aan de
verhoogde minimale loopbaanduur. Zonder de aanpassing zou er geen enkele
verhogingscoëfficiënt meer kunnen toegepast worden voor vervroegd pensioen dat ingaat na
een loopbaan van meer dan 42 jaar.

Advies
1. Mediadecreet
De meeste van de wijzigingen die voorliggend ontwerpdecreet aanbrengt in het Mediadecreet zijn
van technische aard of vloeien voort uit eerdere beslissingen. De Sectorraad Media heeft geen
opmerkingen bij deze wijzigingen, m.n. de wijzigingen aangaande de opdracht onderzoek en
innovatie van de VRT, de wijzigingen die voortvloeien uit de opmerkingen van de Europese
Commissie, de aanpassingen m.b.t. het aan bod laten komen van de levensbeschouwelijke
strekkingen, de technische rechtzettingen en de ingevoerde vrijstelling van verplichting om mustcarry omroepen door te geven.
Wat betreft de wijziging van artikel 201, §2 met betrekking tot het intrekken, vervangen of
wijzigingen van frequentieblokken en frequentiekanalen, merkt de Sectorraad Media op dat de
Memorie van Toelichting van het ontwerpdecreet letterlijk verwijst naar Considerans 33 van de
Machtigingsrichtlijn (Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten). Deze considerans luidt als volgt: “Dergelijke wijzigingen
moeten tijdig en op passende wijze ter kennis van alle belanghebbende partijen worden gebracht,
zodat deze voldoende gelegenheid wordt geboden om hun standpunt ten aanzien van de wijzigingen
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naar voren te brengen.”
Deze beschermende bepalingen zijn echter niet terug te vinden in het gewijzigde artikel 201, §2. De
Sectorraad Media vraagt om dit mee op te nemen in artikel 201, §2. Het doel hiervan moet zijn om
tot een correcte, overlegde en voor alle partijen aanvaardbare verdeling van frequenties en kanalen
te komen, inclusief de benodigde kanalen en frequenties (exclusieve en collectieve) voor de creatie
van lokale content en nieuwsgaring.

2. Pensioendecreet VRT
De Sectorraad Media heeft geen opmerkingen bij de wijzigingen aan het Pensioendecreet VRT. Het
gaat om een aantal juridisch-technisch noodzakelijke aanpassingen die het gevolg zijn van wijzigingen
aan de federale pensioenwetgeving voor ambtenaren.

Namens de Sectorraad Media,
Simon Delaere, voorzitter
Hilde Van den Bulck, ondervoorzitter
Lieselotte Moortgat, secretaris

Advies diverse bepalingen media
20 januari 2016

3

