MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE MEDIARAAD

Advies nr. 2001/005

Betreft: onderzoek naar de economische leefbaarheid van de regionale televisie omroepen,
rapportering opgesteld door Podium Perception Management

1. De Vlaamse Mediaraad heeft kennis genomen van het rapport d.d. 14.04.2001, opgesteld
door Podium Perception Management in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, departement Wetenschap, Innovatie en Media, omtrent de economische
leefbaarheid van de regionale televisie-omroepen.

2. De Vlaamse Mediaraad verwondert er zich over dat een aantal voorstellen die tot slot van
het rapport geformuleerd worden aan de Overheid, helemaal niet stroken met de
vaststellingen die uit de inhoud van het onderzoek blijken.

3. De Vlaamse Mediaraad betreurt dat het complementair karakter van de opdracht van de
regionale omroepen in het decreet is verdwenen, en ook in het rapport niet is weerhouden,
daar waar dit complementair karakter ongetwijfeld een essentieel element uitmaakt voor
de economische leefbaarheid van de regionale omroepen;

4. De Vlaamse Mediaraad handhaaft unaniem haar advies nr. 2000/001 d.d. 24.01.2000
waarin uitdrukkelijk gepleit wordt voor het behoud van de vzw-structuur en dringt erop
aan dat, in tegenstelling tot wat het rapport voorstelt, de vzw’s als zendgemachtigden in de
toekomst nog meer de eindverantwoordelijkheid voor de exploitatie op zich zouden
nemen. Uiteraard staat het de vzw’s vrij hiervoor eventueel contracten af te sluiten met
commerciële partners.

5. In tegenstelling tot de conclusies van het rapport, meent de Vlaamse Mediaraad dat een
goede analyse van het rapport leert dat geen enkele zender leefbaar is zonder
overheidscommunicatie. Overheidscommunicatie moet dan ook een structureel gegeven
worden ter financiering van de regionale omroepen, bij voorkeur onder de vorm van een
protocol over meerdere jaren.

6. Schaalvergroting moet mogelijk gemaakt worden, mits akkoord van de betrokken
zendgemachtigden, onder meer door provinciale samenwerking en regionale
ontkoppeling.

7. Regionale omroepen claimen een aandeel in de kabelrechten. De Vlaamse Mediaraad
sluit zich hierbij aan en meent dan ook dat de regering hiertoe de discussie met de
kabelmaatschappijen moet aanvatten.
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