MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMSE MEDIARAAD

ADVIES NR. 2002/001

Betreft: Regionale televisie-omroepen

1. Dit advies heeft aansluiting op de adviezen 2000/001 en 2001/005 van de Vlaamse
Mediaraad.
2. De Vlaamse Mediaraad, in vergadering bijeen te Brussel op 4 maart 2002, brengt volgend
aanvullend advies uit:
3. De Vlaamse Mediaraad heeft bij de lezing van de beleidsbrief Media 2002 van minister
Dirk Van Mechelen vastgesteld dat inzake regionale televisie de hogervermelde adviezen
niet altijd werden gevolgd, in het bijzonder met betrekking tot de volgende punten:

2.1. Aanpassing regelgevend kader:
De Vlaamse Mediaraad heeft in haar advies 2000/001 uitdrukkelijk gesteld vragende
partij te zijn opdat de definiëring van de opdracht van regionale televisie zou worden
behouden zoals deze vroeger in het decreet was vastgelegd.
Niettemin diende te worden vastgesteld dat in de decreetswijziging de stipulering dat
regionale televisie moet worden beschouwd als een complementair medium, werd
geschrapt.
Noch de NORTV, het overlegplatform van de regionale omroepen, noch de Vlaamse
Mediaraad waren hiervoor vragende partij.
Zij vrezen dat het weglaten van de notie van complementariteit op termijn de
eigenheid van de regionale televisie-omroepen in het gedrang dreigt te brengen.
2.2. Gemengde financiering:
Het brengen van regionale informatie wordt in de beleidsbrief beschouwd als de
kernopdracht van de regionale televisie-omroepen en werd als dusdanig ingeschreven
in de decretale opdracht.
Het onderzoek omtrent de leefbaarheid van de regionale omroepen dat in opdracht van
de overheid werd gevoerd, heeft aangetoond dat de decretale opdracht terdege door de
regionale omroepen wordt uitgevoerd, doch het heeft tegelijk aangetoond dat een
aantal omroepen op basis van enkel commerciële inkomsten, hun kernopdracht op
termijn moeilijk zullen kunnen blijven vervullen.
De negatieve conjuncturele evolutie van de voorbije maanden, heeft er daarenboven
toe geleid dat ook voor de regionale omroepen die in het onderzoek dat werd
uitgevoerd, bestempeld werden als economisch leefbaar, in financiële moeilijkheden
dreigen te komen.

Niettemin heeft de overheid na dit onderzoek gemeend dat rechtstreekse subsidiëring
van regionale omroepen uitgesloten is, zonder dat een gemotiveerde verklaring
hiervoor gegeven wordt.
Tot op heden wordt enkel een onrechtstreekse overheidstussenkomst in overweging
genomen, en dit onder de vorm van het brengen van overheidscommunicatie op de
regionale omroepen.
De Vlaamse Mediaraad dringt erop aan dat omtrent deze overheidscommunicatie met
de overheid een protocol op lange termijn zou worden afgesloten, en dit met het oog
op de continuiteit van de regionale televisie.
2.3. Kabelrechten:
De Vlaamse Mediaraad heeft erop aangedrongen dat de overheid bij de
kabelmaatschappijen zou tussenkomen opdat aan de regionale omroepen een aandeel
in de kabelrechten zou worden toegekend.
Op vandaag moet worden vastgesteld dat hiervoor geen initiatief werd genomen door
de overheid.
Een mogelijke structurele oplossing voor de economische leefbaarheid van de
regionale omroepen zou er anderzijds kunnen in bestaan, naar het voorbeeld van
Wallonië en Nederland, om de kabelmaatschappijen te laten tussenkomen bij de
inning van een beperkte contributie bij de kabelabonnee ter financiering van de
regionale omroepen.
De Vlaamse Mediaraad vraagt de overheid hiertoe de nodige wetgevende initiatieven
te nemen.
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