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De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr
en

C. ADAMS, voorzitter,
P. SOURBRON, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie,
artikel 184/1, § 2, ingevoegd bij decreet van 17 januari 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende
de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de
televisie, artikel 9 en artikel 11;
Gelet op volgend gemotiveerd advies van 14 maart 2019 van de
beoordelingscommissie, met betrekking tot het coproductieproject “Zonen van
Van As – Seizoen 5”, ingediend door BVBA Telenet op 14 februari 2019 :
“1° de kwaliteit van de coproductieprojecten.

De beoordelingscommissie is van oordeel dat het coproductieproject ‘Zonen
van Van As - S5’ op volkomen onvoldoende wijze invulling geeft aan de criteria
m.b.t. de kwaliteit van het coproductieproject. Zo antwoordde de
beoordelingscommissie unaniem negatief op het hoogwaardige artistieke
gehalte van het project, net als op de originaliteit van de reeks. De
verhaallijnen zijn heel eendimensionaal, er wordt voortgeborduurd op de
vorige seizoenen en wordt niks nieuws verteld.
Wel dicht de commissie het project een hoog potentieel bereik, specifiek in
Vlaanderen, toe. Het verhaal is heel Vlaams, heel lokaal en dit resulteerde ook
reeds in niet onaardige binnenlandse kijkcijfers voor de voorbije seizoenen
van de reeks. De mogelijkheid voor internationaal export ontbreekt evenwel.
Verder mist de commissie voor diversiteit en pluralisme. Er wordt, sterker nog,
heel veel gebruik gemaakt van clichés voor relaties tussen mannen en
vrouwen, alle Vlamingen zouden fraudeurs zijn, … Bovendien is de casting
zeer traditioneel en worden weinig nieuwe gezichten geïntroduceerd.
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Het project gaat bovendien al in mei 2019 in productie, dus de contouren zijn
vrij definitief en er is quasi geen tijd om nog verbeteringen aan te brengen
aan het project. Mede vanuit deze vaststelling is het aanvoelen van de
commissie dat dit project ingediend werd door de betrokken actoren omwille
van een tekort aan kwaliteitsvolle ‘high-end’-fictie alternatieven.
De beoordelingscommissie wil evenwel benadrukken dat ze met dit oordeel
niet wil laten uitschijnen dat een project, zoals de Zonen van Van As, geen
waarde heeft als televisiereeks. Integendeel zelfs, maar wel beschouwt de
commissie het geenszins als een ‘high-end’-fictieproject dat in het kader van
de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector aanvaard kan worden.
2° de omringende factoren van het coproductieproject.
De mensen achter het project (scenarist, regisseur en producent) zijn de
gekende namen achter de eerste seizoenen van ‘Zonen van Van As’. De
regisseur (Thomas De Cock) nam de voorbije twee seizoenen reeds onder
handen.
De vorige seizoenen van de ‘Zonen van Van As’ waren ook te zien op de
betrokken televisieomroeporganisatie (VTM). Zodoende is het logisch dat ook
seizoen vijf hier een plaats krijgt.
Uit het ingediende dossier blijken geen inspanningen voor het toegankelijk
maken van het coproductieproject voor personen met een visuele of auditieve
handicap.
Gelet op het bovenstaande geeft de beoordelingscommissie op basis van de
beoordeling van bovenstaande criteria een ongunstig advies met het oog op
erkenning van het door Telenet ingediende coproductieproject “Zonen van
Van As - Seizoen 5”.
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Overwegende dat de VRM zich aansluit bij het ongunstig advies van de
beoordelingscommissie, waarvan hij de motieven tot de zijne maakt;
OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Het project ”Zonen van Van As – Seizoen 5”, ingediend door BVBA Telenet op
14 februari 2019 niet te erkennen als coproductieproject, bedoeld bij artikel
184/1, § 2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en
televisie.
Brussel, 25 maart 2019.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de
Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen
zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

