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Betreft: Briefadvies van de SARC-Sectorraad Media over de beleidsnota Media 2019-2024 

 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
De SARC-Sectorraad Media heeft op de plenaire vergadering van 18 november 2019 de beleidsnota 
Media 2019-2024 besproken. De voorzitter van de Sectorraad Media bedankt u intussen voor het 
constructieve kennismakingsgesprek dat met u heeft plaatsgevonden op 25 november 2019. Op basis 
van dit gesprek en de bespreking van de beleidsnota, komt de sectorraad tot onderstaand 
briefadvies.  
 
Een eerste vaststelling van de Sectorraad Media is dat het beleid van de vorige regeerperiode 
grotendeels wordt voortgezet, maar dat er tegelijkertijd enkele elementen worden teruggeschroefd. 
Hoewel een mate van continuïteit van beleid wordt aangemoedigd, wil de sectorraad het belang van 
nieuwe initiatieven voor een dynamisch en sterk mediabeleid benadrukken. Het gebrek aan nieuwe 
beleidsvoorstellen in deze beleidsnota wordt dan ook betreurd. De leden beseffen daarnaast dat 
besparingen in deze tijden noodzakelijk zijn, maar constateren dat het momenteel niet duidelijk is op 
welke manier enkele belangrijke bezuinigingen (via alternatieve projecten of initiatieven) worden 
opgevangen.  
 
Zo sprak de Sectorraad Media in zijn Memorandum 2019-2024 al over het belang van het bieden van 
ondersteuning aan onafhankelijke, kwaliteitsvolle journalistiek. De leden zijn daarom, zeker na 
stopzetting van de steun aan het opleidingstraject MediAcademie en het niet voortzetten van de 
investeringen in het Vlaams Journalistiek Fonds, benieuwd via welke initiatieven de regering  wil 
inzetten op het creëren van onafhankelijke, kwalitatieve en innoverende journalistiek in Vlaanderen. 



In uw beleidsnota wordt onder andere een blijvende ondersteuning van het Fonds Pascal Decroos 
genoemd. De sectorraad wil echter benadrukken dat dit fonds een andere finaliteit heeft dan het 
Vlaams Journalistiek Fonds en dat er voor een aantal initiatieven van MediAcademie geen 
alternatieven bestaan. 
 
Evenzeer vroeg de Sectorraad Media in zijn memorandum om nog meer in te zetten op de 
vernieuwingskracht van de mediasector, door bijvoorbeeld meer stimulerende omkadering te bieden 
aan het Vlaamse media- en innovatiebeleid. De sectorraad ziet in de beleidsnota echter weinig 
nieuwe initiatieven op dit gebied. De nota benadrukt wel dat het economisch innovatiebeleid open 
staat voor de Vlaamse mediabedrijven, waarbij de sectorraad benieuwd is hoe deze toegang in de 
praktijk gefaciliteerd en gestimuleerd zal worden.  
 
Opnieuw verwijzend naar zijn memorandum, stelt de sectorraad tevens vast dat de beleidsnota 
weinig aandacht besteed aan zelf- en coregulering als volwaardige en positieve elementen van de 
regelgevingsmix. Mede gelet op het bestaan van goedwerkende voorbeelden van zelfregulering via 
de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) en de Raad voor de Journalistiek, durft de 
sectorraad er in dit verband op rekenen dat de werking van deze bestaande zelfregulerende 
systemen verder zal worden ondersteund, minstens niet gehypothekeerd. 
 
De sectorraad is van mening dat een mediabeleid dat de gebruiker centraal zet, die gebruiker ook 
blijvend moet ondersteunen om op een positieve en kritische manier met media om te gaan. Dat u 
als minister van Media het belang van mediawijsheid in onze samenleving onderkent, wordt dan ook 
zeer positief onthaald. De leden kijken uit naar een concrete uitwerking over hoe u als coördinerend 
minister met uw collega’s in de Vlaamse Regering op dit gebied wil samenwerken.  
 
Wat betreft de openbare omroep zal de sectorraad zich momenteel onthouden van commentaar in 
verband met het aankomende advies over de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de VRT. Aangaande de interne en externe kwaliteitscontrole en rapportering over 
het respect voor pluralisme en het behalen van de hoogste standaarden van neutraliteit door de VRT, 
wil de Sectorraad Media wel alvast benadrukken dat het controleren van deze factoren een zeer 
complexe en delicate oefening is. De sectorraad biedt zijn expertise aan om samen met u en uw 
kabinet na te denken over een invulling hiervan.  
 
We kijken uit naar uw aanwezigheid op de vergadering van de Sectorraad Media voor een 
gedachtewisseling over uw concrete beleidsintenties. In een kritisch constructieve dialoog dragen we 
zo bij tot een stevig onderbouwd beleid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mede in naam van 
Simon Delaere, voorzitter Sectorraad Media 
Valerie Verdoodt, ondervoorzitter Sectorraad Media 
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