MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMSE MEDIARAAD
ADVIES NR. 2000/001

Betreft: Herziening van de gecoördineerde decreten betreffende de regionale omroepen

1. Met een brief van 12 januari 2000 vraagt de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke
Ordening en Media om advies inzake de herziening van de gecoördineerde decreten betreffende
de regionale omroepen.

2. De Vlaamse Mediaraad, bijeen te Brussel op 24 januari 2000 brengt volgend advies uit.

3. Inzake de (her)definiëring van de opdracht van de regionale televisieverenigingen is de Vlaamse
Mediaraad voorstander van het behoud van de huidige decreettekst, namelijk het bezorgen van
regionale informatie met de bedoeling binnen het toegewezen zendgebied de communicatie te
bevorderen onder de bevolking en bij te dragen tot de sociale, culturele en economische
ontwikkeling van de regio.

4. De Vlaamse Mediaraad stelt vast dat het huidige juridisch statuut dient behouden te worden om
volgende redenen:
-

-

Teneinde de regionale omroepen toe te laten hun decretale opdracht te vervullen is
duidelijk behoefte aan "een buffer" tussen de commerciële exploitatie en de redactionele
opdracht. Een redactioneel statuut dat de onafhankelijkheid waarborgt, is wenselijk.
De vzw's, als exclusieve houder van de zendvergunning, staan tevens borg voor de
uitbouw van een evenwichtige programmastructuur.
De vzw's moeten door hun samenstelling een weerspiegeling blijven van het
maatschappelijk, cultureel en ideologisch draagvlak binnen hun zendgebied; hun
samenstelling moet representatief zijn voor de bevolking van hun zendgebied.

De Vlaamse Mediaraad pleit ook voor het behoud van de exclusiviteit in het zendgebied. De
verplichting tot representativiteit wettigt het behoud van de exclusiviteit. Doorbreking van de
exclusiviteit brengt de economische leefbaarheid van de omroepen in gevaar, en zet meteen de
poort open voor commercialisering en negatie van de maatschappelijke opdracht.

Het is daarbij de taak van het Vlaams Commissariaat voor de Media om voldoende toezicht
uit te oefenen op de naleving van de decretale bepalingen, onder meer met betrekking tot de
representatieve samenstelling van de vzw's.

5. Wat betreft de financiering is de Vlaamse Mediaraad voorstander van de mogelijkheid tot
gemengde financiering. Overheidsfinanciering kan zowel rechtstreeks (via subsidiering) als
onrechtstreeks (bijvoorbeeld via overheidscommunicatie) gebeuren. Elke vorm van rechtstreekse
overheidsfinanciering moet evenwel ten goede komen aan de vzw’s.
De Vlaamse Mediaraad pleit er tevens voor dat onrechtstreekse financiële tussenkomst van de
overheid, bijvoorbeeld via overheidscommunicatie, voortaan niet meer zou vallen onder de 20%regel qua reclamebesteding.
De Vlaamse Mediaraad stelt voor dat de Vlaamse regering ervoor zou pleiten bij de federale
overheid dat de kabelmaatschappijen de verplichting zou worden opgelegd auteursrechten te
vergoeden aan de regionale omroepen.

6. De Vlaamse Mediaraad is een absolute voorstander van de redactionele onafhankelijkheid.
Volgens een meerderheid van de leden van de Vlaamse Mediaraad zou het volledige journalistieke
personeel en niet enkel de hoofdredacteur in dienst van de vzw’s moeten zijn.

7. Wat betreft de zendgebieden is de Vlaamse Mediaraad van oordeel dat de huidige indeling van de
zendgebieden kan behouden blijven. Toch lijkt een onafhankelijke objectieve studie inzake de
wenselijkheid en haalbaarheid van grensaanpassingen of beperkte overlappingen, rekening
houdend met anomalieën op het veld en werkingsgebied van kabelnetten, nuttig.

8. De Vlaamse Mediaraad is van mening dat redactionele samenwerking tussen de regionale
omroepen (ook landgrensoverschrijdend) mogelijk moet zijn, zonder dat dit tot de vorming van
netwerken mag leiden. Daarom is de Vlaamse Mediaraad voorstander van een minstens
gedeeltelijke opheffing van de huidige beperkingen in dit verband in het decreet.

9. Wat betreft de zendtijd heeft de Vlaamse Mediaraad geen bezwaar tegen de opheffing van het
300u/jaar-plafond, op volgende voorwaarden:
- geen verplichting tot opvulling van alle uren
- eerbiediging van de taakstelling van de regionale omroepen.

De vzw's moeten borg staan voor de bewaking van de inhoudelijke opvulling.

10. Inzake vorming van netwerken is de Vlaamse Mediaraad van oordeel dat dit verbod dient
behouden te blijven.

11. De Vlaamse Mediaraad onderlijnt ook de specifieke plaats en de dubbele opdracht van Tv
Brussel. De werking van Tv Brussel is eveneens gestoeld op de beleidsnota van het college van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 juni 1992.
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