VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING;
OP RADI0 EN TELEVISIE
ADVIES nr. 1997/01 dd. 10/03/1997
Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd ° op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 93, §1, 3 ;
Gelet op de vraag dd. 6 maart 1997 van de Vlaamse
minister van Economie, KNO, Landbouw en media om inzake
het voorontwerp van decreet houdende het statuut van de
Vlaamse Mediaraad en tot oprichting van het Vlaams
Commissariaat voor de Media een advies te verstrekken;
brengt de Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op
radio en televisie op 10 maart 1997 unaniem volgend
advies uit:
*

*
*

De minister vraagt om tegen 21 maart 1997 een advies
inzake het voorontwerp van decreet te verstrekken.
Gelet op de korte termijn waarover de Raad beschikt zal
het advies worden beperkt tot de aanstipping van enkele
essentiële knelpunten.
1.

Het uitgangspunt van het decreet is enerzijds om de
beleidsadvisering toe te vertrouwen aan de Vlaamse
Mediaraad.
De
samenstelling
van
de
Vlaamse
Mediaraad wordt aangepast. Andere organen die tot
op heden advies aan het beleid verleenden worden
afgeschaft, met name de Raad van lokale radio's en
de Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op radio
en televisie.
De beleidsuitvoering, de controle op en de sanctionering van de regelgeving worden toevertrouwd aan
het Vlaams Commissariaat voor de Media, een instelling met rechtspersoonlijkheid.
Het Commissariaat zal de media-erkenningen en vergunningen verlenen, en desgevallend schorsen of
intrekken. Daarnaast is het Commissariaat belast
met het toezicht op de naleving van de regelgeving
en de sanctionering van de inbreuken op die regelgeving.

2.

De Raad stelt met voldoening vast dat het voorontwerp voorziet in een betere naleving van de mediaregelgeving.

Zo voorziet het voorontwerp ondermeer in een getarifieerd boetestelsel.
De Raad heeft op 12/07/1995 zelf voorstellen tot
een betere naleving van de regelgeving inzake
reclame en sponsoring op radio en televisie geformuleerd.
Een van de uitgangspunten van de Raad betrof de
onttrekking van de druk op de politieke overheid
om eventuele onpopulaire maatregelen te nemen. De
Raad is het dan ook volmondig eens met het principe dat de controle en de sanctionering van de
regelgeving wordt toevertrouwd aan een onafhankelijk orgaan met rechtspersoonlijkheid.
3.

Het Commissariaat voor de Media zal worden belast
met een dubbele taak : Het commissariaat is bevoegd voor de toekenning, intrekking en schorsing
van de media-erkenningen en -vergunningen. Het
gaat hier om een administratieve taak van beleidsuitvoerende aard.
Daarnaast heeft het Commissariaat een controlerende en sanctionerende jurisdictionele bevoegdheid.
De Raad betwijfelt of het aangewezen is de beleidsuitvoerende taken toe te vertrouwen aan magistraten. Gelet op de specificiteit van de dossiers, die tot nu toe door de administratie worden
behandeld, is voor de behandeling een zekere technische deskundigheid vereist.
In dit verband wordt ook gewezen op het probleem
van de onverenigbaarheid. Het is zeer de vraag of
de federale minister van Justitie aan de betrokken
magistraten toelating zal verlenen om in een orgaan te zetelen met een ruime beleidsuitvoerende
bevoegdheid.
De Raad is dan ook van mening dat het aanbeveling
verdient om de structuur van het Commissariaat aan
deze dubbele bevoegdheid aan te passen.
De Raad stelt voor om twee afzonderlijke afdelingen in het Commissariaat op te richten :
- een afdeling beleidsuitvoering samengesteld uit
deskundigen op het vlak van Media;
- een afdeling sanctionering samengesteld uit
magistraten.

4.

Het voorontwerp voorziet dat het Commissariaat zal
bestaan uit een voorzitter en twee commissarissen,
die te minste tien jaar het ambt van magistraat
hebben bekleed.

De beperking dat een lid van het Commissariaat
geen politiek mandaat mag uitoefenen (art. 14, lid
3) doet vermoeden dat hier wordt gedacht aan op
rust gestelde magistraten.
Gelet op de talrijke taken van het Commissariaat
is de Raad van oordeel dat het alleszins om een
full-time mandaat dient te gaan.
Artikel 20 van het voorontwerp voorziet dat het
Commissariaat een aantal bevoegdheden zal uitoefenen, die nu door de Vlaamse regering worden waargenomen.
Dit zal aan de leden van het Commissariaat een
aanzienlijke tijdsinvestering vragen.
5. Artikel 19 bepaalt dat de Vlaamse regering aan het
Commissariaat ambtenaren ter beschikking stelt.
De Raad vraagt zich af of het geen voorkeur geniet
om in het Commissariaat zelf te voorzien in een
personeelsformatie, hetgeen een ruimere waarborg
biedt voor de onafhankelijke werking van het Commissariaat.
De Raad neemt zich voor om in de onmiddellijke toekomst
een bijkomend advies met betrekking tot het voorontwerp
van decreet te verlenen.

Namens de Raad,
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