MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMSE MEDIARAAD

Advies nr. 2002/ 007

Betreft: voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het
besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de
procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende aanvullende
kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep

1. Met een brief van 4 november 2002 vraagt de Vlaams minister van Financiën en
Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening om advies inzake het voorontwerp
van besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 14 juli 1998 houdende de vatstelling van de procedure voor het Vlaams
Commissariaat voor de Media en houdende aanvullende kwalificatiecriteria om te
worden erkend als landelijke radio-omroep.
2. De Vlaamse Mediaraad, in vergadering bijeen te Brussel op 18 november 2002 brengt
een gunstig advies uit omtrent het voorontwerp, mits volgende bemerkingen:
2.1. Artikel 16bis, § 2 en 17bis, § 2 van het besluit stellen: “de ontvankelijke
aanvragen worden door het Commissariaat getoetst aan de aanvullende
kwalificatiecriteria (…)”
De Mediaraad is van oordeel dat deze bepaling sterker moet worden
geformuleerd, meer bepaald door “getoetst” te vervangen door “op hun juistheid
worden gecontroleerd”. Dit ten einde latere wijzigingen te kunnen beoordelen.
2.2. Artikel 17, §1, 10°: Regionale radio’s kunnen samenwerken met een
regionale televisie-omroep. Per provincie zal één regionale radio worden erkend,
terwijl in de meeste provincies twee regionale televisie-omroepen operationeel
zijn. Daarom adviseert de Raad “regionale televisie-omroepen” (in het meervoud)
te vermelden.
Ook vanwege de regionale televisie-omroep(en) moet een bevestiging omtrent de
samenwerking worden toegevoegd.
2.3. De artikelen 16, §2, 17, §2 en 18, § 2 stellen het volgende: “Elke latere
wijziging van deze informatie moet onmiddellijk aan het Commissariaat worden
meegedeeld; indien deze wijziging betrekking heeft op het uitzenden in een
andere taal dan het Nederlands, is voorafgaande toestemming van het
Commissariaat vereist.”
De Vlaamse Mediaraad is evenwel van mening dat een loutere meldingsplicht in
sommige gevallen niet volstaat.

Zo is de Raad van oordeel dat voor regionale en landelijke radio’s fundamentele
wijzigingen die de beoordeling van de kwalificatiecriteria beïnvloeden eveneens
een voorafgaande toestemming van het VCM vereisen. Hetzelfde geldt voor
lokale radio’s die bijvoorbeeld wijzingen aanbrengen aan het autonoom
functioneren of aan het verbreken van of toetreden tot een
samenwerkingsverband.
Voor het verlenen van toestemming aan fundamentele wijzigingen moet worden
gewerkt met een systeem van termijnen, waarbinnen de vraag kan worden
afgewezen of als automatisch aanvaard kan worden beschouwd.
2.4. Artikel 19 moet worden aangepast. Meer bepaald de punten 2 en 3 kunnen
niet als in te dienen documenten voor de aanvraag tot het verkrijgen van een
zendvergunning. Deze bepalingen maken deel uit van de zendvergunning zelf.

Brussel, 18 november 2002,
Namens de Vlaamse Mediaraad,

Prof. Dr. E. De Bens
Voorzitter Vlaamse Mediaraad

