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Woord vooraf

Men kan niet ontkennen dat de activiteiten van de Vlaamse Mediaraad in 2003 op een eerder
laag pitje stonden.
Er werden 4 vergaderingen georganiseerd waarbij slechts 2 adviezen werden uitgebracht. Het
ging bovendien over adviezen bij de definitieve teksten van decreten waarover de Mediaraad
in het verleden reeds advies had uitgebracht en waarover ondertussen bij het politieke
establishment reeds een ruime consensus aanwezig was.
Er werden in de loop van 2003 evenmin initiatieven genomen om zelf bepaalde aspecten van
het mediabeleid uit te diepen. Dit vereist altijd een grote inzet van een aantal leden van de
Mediaraad, die bereid moeten gevonden worden om deel uit te maken van ad hoc
werkgroepen en die hiervoor de nodige tijd en energie willen opofferen.
Eén ad hoc werkgroep boog zich wel over het Knipperlichtenmodel, dat in opdracht van
toenmalig minister Van Mechelen door Ernst & Young was uitgewerkt. Dit rapport maakte in
feite eenzelfde analyse over de Vlaamse mediamarkt als het rapport over Mediaconcentratie
en Mediadiversiteit dat door de Mediaraad in 2002 werd opgemaakt.
Het Knipperlichtenmodel schoof wel een aantal meetindicatoren naar voor en de Mediaraad
had een aantal kritische vragen bij dit meetinstrument. Ondertussen is het helaas stil geworden
rond dit Knipperlichtenmodel en het rapport over Mediaconcentratie en Mediadiversiteit van
de Mediaraad. Wij hopen dat deze rapporten niet definitief opgeborgen werden in een of
ander archief.
De leden van de Vlaamse Mediaraad namen ook een afwachtende houding aan aangezien de
huidige Mediaraad straks zal opgenomen worden in een grote, overkoepelende strategische
adviesraad voor de domeinen cultuur, jeugd, sport en media. Wij herinneren aan de bezwaren
van de Mediaraad tegen een dergelijk breed, log adviesorgaan waarbij van de leden
verondersteld wordt dat zij kwalificaties en expertise bezitten over de meest uiteenlopende
materies zoals podiumkunsten, muziek, sport, media, etc. Voor het uitwerken van een
samenhangend, relevant mediabeleid lijkt deze formule wel allesbehalve geschikt.

Els De Bens
voorzitter Vlaamse Mediaraad

Regelgeving
Artikelen 116 novies tot en met 116 septies decies van de Vlaamse decreten betreffende de
radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.

Samenstelling
Samenstelling van de Vlaamse Mediaraad op 31 december 2003
Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Mediadeskundigen
De Bens Els – voorzitter
Dumortier Jos
Van den Bulck Jan
Voorhoof Dirk
Pauwels Caroline

Vyncke Patrick
Valcke Peggy
Vandebosch Heidi
Castille Valérie

Vertegenwoordigers van de gebruikers
Houthuys Kris
De Bethune-Drieskens Annemie
Van Poucke Wim
Mechels Ivo
Notte Johan

Joossens Luk
De Koster Olivia
Van De Genachte Catherine

Vertegenwoordigers van de mediasector
Verfaellie Marleen
Fordyn Alex
Vercruysse Lut
Convent Christophe
Bonamie Philippe
Van Ransbeek Roger
Neyts Freddy
Copers Annemie
Blomme Etienne
Steegmans Patrick

Peeters Jan
De Preter Sandra
Meysmans Monika
Van Trappen Monique
Breuls Paul
Mateusen Gi
Van Moer Greta
Persoons Philippe
Vanheerentals Luc
Beyltjens Eddy
De Paepe Robert

Werking
Aantal algemene vergaderingen
De Vlaamse Mediaraad kwam vier maal samen in 2003.

Overzicht van de vergaderingen met de vermelding van het aantal aanwezigen per
vergadering
Data

Aantal aanwezigen

20 januari
24 februari
24 maart
28 april

13
5
5
7

Secretariaat
Saskia Dierickx – Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – administratie Media

Werkgroepen ad hoc
De Vlaamse Mediaraad richtte in 2003 één werkgroep op, met name de werkgroep
“Mediaknipperlichtenmodel”.

Werkgroep Mediaknipperlichtenmodel
Leden: E. De Bens, P. Steegmans, G. Van Moer, A. Copers en C. Convent

Met een brief van 4 februari 2003 vroeg de Vlaams minister bevoegd voor het mediabeleid de
Vlaamse Mediaraad om opmerkingen te formuleren bij het rapport van Ernst en Young, als
schriftelijke evaluatieronde.
De Mediaraad wilde de aandacht toespitsen op de meetindicatoren en er werd een werkgroep
opgericht om deze punten verder uit te diepen. Deze werkgroep kwam samen op 13 maart en
stelde een ontwerptekst op inzake de evaluatie van het knipperlichtenmodel.
Deze tekst werd later voorgelegd aan de algemene vergadering en mits enkele tekstuele
aanpassingen goedgekeurd en vervolgens bezorgd aan de minister.
Deze tekst is terug te vinden in bijlage.

Adviezen
Chronologisch overzicht van de adviezen

Onderwerp

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende
de toekenning van zendvergunningen aan de erkende
particuliere, regionale en lokale radio-omroepen

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995,
en van sommige bepalingen betreffende de radio-omroep
en de televisie

Advies nummer – datum

10 januari 2003

28 april 2003

Inhoudelijk overzicht van de adviezen
Hierna volgt een bondig overzicht van de in 2003 verstrekte adviezen. De integrale teksten
zijn als bijlage terug te vinden.

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van
zendvergunningen aan de erkende particuliere, regionale en lokale radio-omroepen – zie
bijlage p.
Met een brief van 12 december 2002 vroeg de Vlaamse minister van Financiën en Begroting,
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening om advies inzake het ontwerp van besluit van de
Vlaamse regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende
particuliere, regionale en lokale radio-omroepen.
Dit besluit heeft als doel de toekenning van zendvergunningen aan landelijke, regionale en
lokale radio-omroepen te coördineren.
De Vlaamse Mediaraad bracht een gunstig advies uit mits een paar bemerkingen. De
Mediaraad vond onder meer dat het tarief voor de wijziging van de zendvergunning niet voor
iedere radio gelijk kan zijn. Men dient hier rekening te houden met de schaalgrootte van
landelijke, regionale en lokale radio’s.
De Raad stelde ook vast dat in dit ontwerp verwarring bestond tussen de zendvergunning an
sich en de titel van zendvergunning.
***
Voorontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van
sommige bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie – zie bijlage p.
Met een brief van 7 april 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting,
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening om advies omtrent het voorontwerp van decreet,
dat enerzijds tot doel heeft de bestaande bepalingen inzake radio-omroep en televisie aan te
passen aan de nieuwe Europese richtlijnen inzake de elektronische communicatie, en dat
anderzijds tot doel heeft de huidige definitie van “omroepen” in artikel 2, 1° van de
gecoördineerde decreten aan te passen aan de recente rechtspraak van het Arbitragehof (arrest
nr. 156/2002, 6 november 2002).
Het advies omvatte volgende bemerkingen en aandachtspunten:
- marktregulerende taken dienen te gebeuren door een onafhankelijke instantie en niet
door de minister. Een beroep ten gronde tegen de beslissingen van dit onafhankelijk
orgaan dient ook mogelijk te zijn;
- de Europese richtlijnen kunnen niet succesvol worden omgezet zonder de opdrachten
van marktdefiniëring, marktanalyse en het opleggen van verplichtingen te
implementeren;

- bezorgdheid omtrent het uitwerken van een samenwerkingsakkoord tussen alle
betrokken Belgische bevoegdheidsniveaus, en op de consultatie- en
harmonisatieprocedures voor samenwerking met de Europese Commissie en
regelgevende instellingen van andere lidstaten;
- de opdeling tussen omroep en telecommunicatie op Europees vlak loopt echter niet
parallel met de bevoegdheidsverdeling binnen België;

De Mediaraad formuleerde vervolgens nog bedenkingen naar aanleiding van sommige
specifieke bepalingen met betrekking tot:
definities en concepten;
integratie van televisiediensten in de decreten;
scheiding van boekhouding bij de aanbieders van kabelnetwerken;
exploitatie en aanbieden van kabelnetwerken;
transparantie omtrent must-carry;
vergunning voor het aanbieden van radio-omroepnetwerken of televisieomroepnetwerken;
- marktregulerende taken.
-

