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Woord vooraf

In de loop van 2004 werden slechts 2 vergaderingen georganiseerd. Dit is uiteraard in de eerste
plaats het gevolg van het feit dat de minister, het Vlaamse Parlement of de Vlaamse Regering geen
adviezen vroeg aan de Mediaraad.
Zoals vorig jaar nam bovendien de Mediaraad geen initiatieven om zelf bepaalde onderzoeksthema’s
rond mediabeleid uit te diepen. De achterliggende reden is dezelfde als vorig jaar: dergelijke
onderzoeksrapporten vereisen van de leden een grote inzet en aangezien zij allen drukke voltijdse
bezigheden hebben,ontbreekt hiervoor meestal de nodige tijd.
Zoals in het verleden betreuren de leden van de Mediaraad dat de administratie media nog steeds
heeft af te rekenen met personeelstekort.
Over de plannen om een databank op te zetten, die kerngegevens over de Vlaamse media verzamelt
en deze permanent aanvult, is het stil geworden. Nochtans zou een dergelijke media-databank een
belangrijk ondersteunend beleidsinstrument kunnen zijn.
In 2004 verzocht de nieuwe Vlaamse minister van media, Geert Bourgeois, de Mediaraad om ter
voorbereiding van de nieuwe VRT beheersovereenkomst een advies uit te brengen. Dit advies wordt
geformuleerd op basis van een wetenschappelijke studie en een publieksbevraging. Alhoewel de
meeste leden van de Mediaraad nogal wat kritische vragen hadden bij het opzet van deze bevraging,
blijft het toch een uitdaging om deze taak zo goed mogelijk in te vullen. Bovendien verwacht de
minister een grondige wetenschappelijke analyse over de werking, organisatie en performantie van de
openbare omroep op basis van wetenschappelijke buitenlandse en binnenlandse studies. De
resultaten van deze studie zullen ongetwijfeld in de Mediaraad leiden tot boeiende
gedachtenwisselingen.Wij kijken dus uit naar de bevindingen van het jaarverslag van 2005.

Prof. Dr. E. De Bens
voorzitter
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Regelgeving
Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 – Titel
XII: artikelen 192 tot 200.

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

Vertegenwoordigers van de gebruikers
Houthuys Kris
Drieskens Annemie
Boelaert Peter
Mechels Ivo
Notte Johan

Van Overvelt Koen
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
Breuls Paul
Mateusen Gi
Van Moer Greta
Persoons Philippe
Vanheerentals Luc
Beyltjens Eddy
De Paepe Robert
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Werking
Aantal algemene vergaderingen
De Vlaamse Mediaraad kwam twee maal samen in 2004.

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

Data

Aantal aanwezigen

1 maart 2004
23 november 2004

14
15

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

Werkgroepen ad hoc
De Vlaamse Mediaraad richtte in 2004 één werkgroep op, met name de werkgroep “publieke
bevraging VRT”.
Tijdens de vergadering van de Vlaamse Mediaraad op 23 november 2004, gaf minister Geert
Bourgeois toelichting bij de beleidsnota media 2004-2009. De heer minister omschreef hierbij een
duidelijke opdracht voor de Raad, met name de begeleiding en ondersteuning van een publieke
bevraging inzake de openbare omroep VRT.
Concreet werd aan de Mediaraad een algemeen plan van aanpak gevraagd voor deze publieke
evaluatie van de openbare opdracht van de VRT, met inbegrip van de aangewezen methodologie, de
wijze waarop het ‘georganiseerde Vlaanderen’ (middenveld, verenigingsleven, adviesraden) zal
worden gehoord, de inhoud van de publieksbevraging en de methodologie die voor deze bevraging zal
worden gehanteerd.
Naar aanleiding van de besprekingen over een nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de VRT (2006-2010) wil de bevoegde minister een studie laten uitvoeren over de
opdrachten van de VRT. Drie elementen moeten daarin aan bod komen:
-

een synthese van onderzoek rond de opdrachten van publieke omroepen;
een consultatie van het ‘middenveld’;
een bevraging van het publiek.

De besprekingen met de VRT over de nieuwe beheersovereenkomst starten eind 2005, wat betekent
dat de resultaten van deze studie dan reeds beschikbaar moeten zijn.
Met deze studie volgt de Vlaamse Regering een bredere, Europese tendens om wijzigingen in het
beleid ten aanzien van de publieke omroep te laten voorafgaan door een grondige doorlichting van die
omroep. Recente voorbeelden zijn het Ierse Forum on Broadcasting (2002, consultatie van het
‘middenveld’), de Nederlandse Visitatiecommissie (2004, doorlichting door een expertencommissie) en
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het Britse ‘BBC Charter
publieksbevragingen).

Review’

proces

(2004,

consultatie

van

het

‘middenveld’

en

De Vlaamse studie zal zich dan ook deels laten inspireren door deze buitenlandse voorbeelden.
Daarnaast zal uiteraard ook gebruik gemaakt worden van het beschikbare Vlaamse wetenschappelijk
onderzoek rond de rond de opdracht, de programmatie en de performantie van de VRT. Er is ook heel
wat buitenlandse wetenschappelijke literatuur voorhanden over de rol en de opdracht van de
openbare omroep.
Binnen de Vlaamse Mediaraad werd naar aanleiding van deze opdracht een werkgroep opgericht die
een ontwerpplan zou opstellen. Deze werkgroep, bestaande uit de mediadeskundigen binnen de
Vlaamse Mediaraad, kwam één maal samen in 2004, op 15 december.
Het verdere verloop van deze publieksbevraging krijgt meer vorm in 2005 en zal ongetwijfeld het hele
jaar door een aandachtspunt blijven voor de Vlaamse Mediaraad.
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Adviezen
De Mediaraad bracht slechts één advies uit in 2004, met name bij het voorontwerp van besluit tot
coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie
Met een brief van 7 december 2004 vroeg de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media en Toerisme om advies inzake dit voorontwerp.
Dit ontwerp van coördinatie beoogt de bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 en van het decreet van 17 maart 1998 houdende
regeling van het recht op vrije nieuwsgaring en de uitzending van korte berichtgeving door de
omroepen te integreren.
Het ontwerp volgt dezelfde structuur als die in de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.
De Vlaamse Mediaraad bracht unaniem gunstig advies uit op 20 december 2004.
De tekst van dit advies is als bijlage terug te vinden.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMSE MEDIARAAD

Advies nr. 2004/ 001

Betreft: voorontwerp van besluit tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie

1. Met een brief van 7 december 2004 vraagt de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme om advies inzake het voorontwerp van besluit tot
coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie
Dit ontwerp van coördinatie beoogt de bepalingen van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 en van het decreet van 17 maart
1998 houdende regeling van het recht op vrije nieuwsgaring en de uitzending van korte
berichtgeving door de omroepen te integreren.
Het ontwerp volgt dezelfde structuur als die in de decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.
2. De Vlaamse Mediaraad brengt unaniem gunstig advies uit.

Brussel, 20 december 2004,
Namens de Vlaamse Mediaraad,

Prof. Dr. E. De Bens
Voorzitter Vlaamse Mediaraad
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Depotnummer:

D/2005/3241/097
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
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