MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMSE MEDIARAAD
ADVIES NR.1999/003

Betreft : voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de
lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving

1. Met een brief van 5 maart 1999 vraagt de Vlaamse minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media om advies binnen een termijn van één maand over het ontwerp
van besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving.
2. De Vlaamse Mediaraad in vergadering bijeen te Brussel op 15 maart 1999 brengt
unaniem volgend advies uit.
3. De Vlaamse Mediaraad betreurt de arbitraire wijze van samenstelling van de lijst. De
lijst is zeer lang en werd zonder enige toelichting wat de selectie van de evenementen
betreft, overgemaakt.
4. De Vlaamse Mediaraad stelt daarnaast volgende tekstaanpassingen voor:
4.1.

Artikel 2, §2, eerste lid houdt een normatieve bepaling voor de omroepen in.
Het is niet mogelijk de omroepen te verplichten een volledige rechtstreekse
verslaggeving uit te zenden.
De zin dient als volgt te worden geformuleerd:
“De evenementen moeten beschikbaar zijn voor een volledige rechtstreekse
verslaggeving.”

4.2.

In de laatste zin van artikel 2, §2, dient het woord “mogelijk” te worden vervangen door “gewaarborgd”. Het gaat hier immers niet om het dwingen van
uitvoeren maar om het waarborgen.

4.3.

In artikel 3 dient het woord “en” in de zinsnede “wanneer het evenement
wordt uitgezonden door de televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap
en een erkende particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap” te worden vervangen door het woord “of”.

4.4.

In artikel 4, §1, dienen de woorden “voor zover” in de zinsnede “kunnen deze rechten niet uitoefenen voor zover zij via afgesloten overeenkomsten kunnen waarborgen” te worden vervangen door het woord “tenzij”.

4.5.

In artikel 4, §2, in fine dienen de woorden “mits voorafgaand advies van de
Raad voor de mededinging” te worden geschrapt.
Deze Raad kan immers enkel tussenkomen bij een klacht.
Het Vlaams Commissariaat voor de Media kan daarenboven steeds, waar
nodig, deskundigen raadplegen vooraleer een beslissing te nemen.
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