MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMSE MEDIARAAD
ADVIES NR.1999/005

Betreft : ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden, procedure
en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, politieke en sociaaleconomische verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio en Televisie (VRT)

1. Met een brief van 7 mei 1999 vraagt de Vlaamse minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media om advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering
houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van
radio- en televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio en Televisie (VRT).
2. De Vlaamse Mediaraad in vergadering bijeen te Brussel op 18 mei 1999 brengt
unaniem volgend advies uit.
3. De Vlaamse Mediaraad constateert dat sociaal-economische verenigingen uitsluitend
radioprogramma’s kunnen verzorgen. De vergadering meent dat dit in het opschrift
van het besluit moet worden verduidelijkt en suggereert derhalve volgende tekstaanpassing: “... voor het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio en Televisie (VRT)”.
4. De Vlaamse Mediaraad stelt vast dat het erkennen van andere levensbeschouwelijke
verenigingen opnieuw verschoven wordt naar het politiek niveau. Dit is moeilijk verdedigbaar, temeer daar er geen criteria zijn aan de hand waarvan de erkenning kan
gebeuren.
Er dient te worden gezocht naar bijkomende voorwaarden of een ruimer referentiekader. Hierbij zou bvb. gedacht kunnen worden aan een verwijzing naar erkende
erediensten met dien verstande dat één representatieve levensbeschouwelijke vereniging per erkende eredienst erkend wordt.
5. De Vlaamse Mediaraad spreekt zich uit tegen de erkenning van een gezinsorganisatie
voor het verzorgen van radioprogramma’s.

6. Hoewel hoofdstuk IV “Bepaling i.v.m. de programma’s” geen echte voorwaarde
voor erkenning is, acht de vergadering deze bepaling belangrijk en zou zij ze toch
onder de erkenningsvoorwaarden onderbrengen.
7. De Vlaamse Mediaraad merkt op dat het besluit niets voorziet over de intrekking
van de erkenning.
Overeenkomstig de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 vervalt de erkenning van rechtswege indien de vereniging
veroordeeld is voor de inhoud van een door haar verzorgd programma op grond van
de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.
De Vlaamse Mediaraad vindt het schrijnend dat behalve racisme en xenofobie, al het
overige schijnbaar toegelaten wordt in deze programma’s.
In aansluiting op het bovenstaande stelt de Vlaamse Mediaraad vast dat een toezichtsorgaan op de naleving van deze regelgeving ontbreekt.
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