Advies

Sectorraad Media
8 november 2018

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende wijzigingen aan het
Mediadecreet
De SARC wordt per brief van 26 oktober 2018 om advies gevraagd bij het voorontwerp van decreet
houdende wijziging van artikel 18, 19, 157 en 218 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie.
De artikels 2 en 3 van voorliggend decreet wijzigingen de artikels 18 en 19 van het Mediadecreet. Het
gemotiveerde besluit over het al dan niet goedkeuren van een nieuwe dienst door de VRT moet
actief openbaar worden gemaakt. De VRT moet een visietekst opstellen in aanloop naar een nieuwe
beheersovereenkomst en deze wordt aan de Sectorraad Media van de SARC voorgelegd in het licht
van zijn advies desaangaande.
Artikel 4 wijzigt het artikel 157 van het Mediadecreet, dat de stimuleringsregeling voor niet-lineaire
televisieomroeporganisaties behandelt. De wijziging wordt aangebracht naar aanleiding van een
juridisch-linguïstische controle die het verschil aan het licht bracht tussen ‘gevestigd zijn in’ en ‘onder
de bevoegdheid vallen van’.
Artikel 5, tot slot, laat het artikel 218 in het Mediadecreet, dat de stimuleringsregeling voor
dienstenverdelers bevat, verwijzen naar het artikel 157 van het Mediadecreet, voor wat betreft de
taken van de VRM.
De Sectorraad Media besprak dit dossier op zijn vergadering van 15 oktober 2018. Er kon op dat
moment een voorlopige tekst worden ingezien. Het dossier werd toegelicht door een
vertegenwoordiger van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Na de principiële goedkeuring van
voorliggend wijzigingsdecreet wordt onderstaand advies uitgebracht.

Advies
Aangaande het artikel 4 van het wijzigingsdecreet wenst de Sectorraad Media de bezorgdheid te
uiten dat het niet mogelijk mag zijn dat bepaalde partijen zich zouden onttrekken aan verplichtingen,
bijvoorbeeld door zich niet in een lidstaat van de EU te vestigen. Hij vraagt terdege te controleren dat
het betreffende artikel in het Mediadecreet sluitend en medianeutraal geformuleerd is.
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De Sectorraad Media heeft verder geen opmerkingen bij het voorliggende voorontwerp van decreet
en adviseert positief.

Namens de Sectorraad Media,
Simon Delaere, voorzitter
Valerie Verdoodt, ondervoorzitter
Hanne Schuermans, secretaris
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