MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE MEDIARAAD
Advies nr. 2002/003

Betreft: voorontwerp van decreet houdende het Vlaams geïntegreerd beleid voor
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

1.

Met een brief van 6 juni 2002 vraagt de directeur-generaal van de administratie
Cultuur om advies met betrekking tot het voorontwerp van decreet houdende het
Vlaams geïntegreerd beleid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

2.

De Vlaamse Mediaraad, in vergadering bijeen te Brussel op 28 juni 2002, brengt
volgend advies uit:
Het huidige uitgangspunt om enerzijds de controle op de regelgeving, het
verlenen en intrekken van vergunningen toe te kennen aan het VCM en om
anderzijds het verstrekken van adviezen inzake mediabeleid aan de Vlaamse
Mediaraad toe te vertrouwen, blijft in principe een goede beleidskeuze. In tal van
Europese landen wordt dit model gehanteerd.
Het voorontwerp van decreet voor de oprichting van een "Raad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media" brengt een fundamentele wijziging aan, schaft de
Vlaamse Mediaraad af en incorporeert het mediabeleid in deze nieuwe
overkoepelende Raad.

3.

De Vlaamse Mediaraad zet zich met klem tegen dit voorstel af en wel om
volgende redenen :
3.1. De nieuwe overkoepelende Raad krijgt adviesbevoegdheid over zes zeer
uiteenlopende domeinen, nl. kunsten (podiumkunsten, muziek, beeldende
kunsten, letteren, architectuur en vormgeving), sociaal-cultureel werk, erfgoed
(musea, volkscultuur, archief), jeugd, sport en media.
De Raad bestaat uit twaalf "all round"-deskundigen, die voldoende kennis,
expertise en ervaring zouden hebben om over de zes zeer verschillende
beleidsdomeinen advisering te kunnen brengen: "De Raad moet kunnen advies
verstrekken over alle beleidsvelden en deelsectoren, vanuit een grote expertise.
Daartoe dienen de leden te beschikken over een grote autoriteit.” (Memorie van
Toelichting, blz.10).
Gezien de complexiteit en specificiteit van de mediasector, is de Vlaamse
Mediaraad ervan overtuigd dat deze sector een afzonderlijk adviesorgaan nodig
heeft. De media vervullen naast hun culturele rol tevens een belangrijke

maatschappelijke en een economische functie. Noch het voorontwerp van decreet
noch de memorie van toelichting gaan in op de opdracht van de Raad t.o.v.
media-advisering; de hele tekst concentreert zich in hoofdzaak op de toekenning
van subsidies en de controle op de kwaliteit, die samenhangt met de toe te kennen
subsidies.
3.2. De taakomschrijving van de adviescommissies en de ad hoc op te richten
werkgroepen betreft in hoofdzaak het subsidiëringsbeleid.
Zelfs indien er toch een adviescommissie en ad hoc technische werkgroepen
m.b.t. mediabeleid zouden kunnen opgericht worden (weliswaar nergens expliciet
voorzien in de ontwerptekst), dan zou dit een coherent en op de actualiteit
inspelend mediabeleid niet bevorderen. Vooreerst moeten de leden van de
adviescommissies en dito technische werkgroepen door de Vlaamse regering
benoemd worden (zij kiezen uit een lijst van kandidaten voorbereid door de
administratie), wat uiteraard een langd urige bureaucratische procedure is, waarbij
quasi nooit snel kan gereageerd worden op ministeriële vragen of vragen van het
Vlaamse Parlement inzake media-advisering. Bovendien ontstaat hier een
beleidsproces met veel tussenstappen en waarbij uiteindelijk de twaalf
deskundigen van de Raad zelf bepalen welke adviezen al dan niet zullen
uitgebracht worden. Een dergelijk model werkt niet, heeft een verlammend effect
en is contraproductief.
3.3. Het ontwerp voorziet nergens dat de media-advisering tot stand komt, zoals
thans het geval is, door de dialoog tussen enerzijds mediadeskundigen en
anderzijds experten van de mediasectoren zelf. De expertise en ervaring van
vertegenwoordigers van de mediasector zelf is onmisbaar.

De leden van de Vlaamse Mediaraad wensen dan ook dat de Vlaamse Mediaraad, zoals
de Vlaamse Jeugdraad, afzonderlijk verder zijn taak van media-advisering zal kunnen
verder zetten en dat dus het mediabeleid niet een onderdeel zal worden van de
overkoepelende Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport (en Media).
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