PERSMEDEDELING
Democratie, cultuur, kunst en de VRT
Advies van de Raad voor Cultuur met betrekking tot de beheersovereenkomst van de VRT

Geachte,
De Raad voor Cultuur overhandigde op 7 april 2005 een advies aan Vlaams parlementsvoorzitter N. De
Batselier betreffende de openbare omroep. De Commissie Cultuur, Sport, Jeugd en Media had dit gevraagd in
aanloop naar de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT. Het advies wordt nu vrijgegeven.
In tegenstelling tot het advies van de Nederlandse Raad voor Cultuur van 15 maart, dat na een voorstel voor een
herijking van het brede mediabeleid vooral aanbodgericht is – wat werd gelezen als ‘geen amusement meer op de
openbare omroep’-, schept het advies van de Vlaamse Raad voor Cultuur een kader vanuit vragen over de
eigenheid van media, toegespitst op de open televisienetten.
De Vlaamse Raad voor Cultuur streefde naar een operationeel advies dat tevens de maatschappelijke discussie
mee kan ondersteunen. Ze vertrok hierbij van een gemeenschappelijk belang tussen de VRT en de culturele
sector. De Raad organiseerde een gesloten mini-colloquium waarin het kader voor dit advies vorm kreeg.
De Raad vertrekt in haar advies van de basisvraag naar het openbaar karakter van de openbare omroep. Ze gaat
daarbij uit van de wenselijkheid van een blijvend toonaangevende positie van de VRT. Met haar voorstellen
hoopt de Raad vooral ertoe bij te dragen dat de volgende beheersovereenkomst een rijker palet van strategische
doelstellingen aangaat die het openbaar karakter en de democratische inzet van de VRT juister formuleren.
Deze strategische doelstellingen dienen volgens de Raad ook de aard van het medium zelf te thematiseren. Een
dergelijke verbreding kan onder meer worden gestimuleerd door diverse resultaatindicatoren in te
zetten. Een wezenlijk democratische benadering maakt de plaats van kunst en cultuur op de VRT niet enkel
interessanter en meer voor de hand liggend, ze geeft ook aan hoe kunst en cultuur aan de VRT een meerwaarde
kunnen bieden.
Deze integrale benadering ligt in het verlengde van het pleidooi voor een zoektocht naar een constructief,
samenhangend maatschappijbeeld, wat eerder al de kern uitmaakte van het memorandum 2004 van de Raad voor
Cultuur voor de nieuwe Vlaamse regering
(www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/raden_commissies/memoranda/index/htm).
Attached vindt u een synopsis van het advies en het volledige advies. Voor nadere inlichtingen over de raad of
dit advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Raad voor Cultuur.
Dit advies is het eerste in een reeks adviezen die het parlement aan de Raad vroeg over actuele onderwerpen in
het huidige cultuurbeleid. Deze zullen u worden toegestuurd. Binnenkort volgen nog adviezen over het
internationaal cultuurbeleid en het cultuurpact.
Met vriendelijke groet,
Iris Van Riet, secretaris
iris.vanriet@wvc.vlaanderen.be
02 553 41 93
0475 877 387

