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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellatie van de heer Carl Decaluwe;

– gehoord het antwoord van Vlaams minister Ingrid Lieten;
– gelet op:
1° het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie;
2° artikel 36 en 37 van de Beheersovereenkomst 2007-2011;
– overwegende dat:
1° de opbrengsten uit radioreclame bij de VRT al het tweede jaar op rij zullen dalen en
zullen uitkomen onder de marge die vastgelegd is in artikel 36 en 37 van de beheersovereenkomst;
2° de zogenaamde ‘knipperlichtprocedure’, opgenomen in artikel 37 van de beheersovereenkomst, de openbare omroep beschermt tegen dalingen van reclame-inkomsten;
3° de VRT haar reclame-inkomsten verwerft via de reclameregie Vlaamse Audiovisuele
Regie (Var), waarvan de VRT voor 90% eigenaar is;
4° het de intentie van de openbare omroep is om ook de resterende 10% van de aandelen in de Var te verwerven;
5° de reclamewerving van de VRT totaal ondoorzichtig is en dat noch het Vlaams
Parlement noch het Rekenhof de mogelijkheid heeft de werking van de Var te controleren;
6° niemand zicht heeft op eventuele kortingen die aan adverteerders worden gegeven,
of op de wijze waarop bepaalde reclamepakketten worden samengesteld;
7° het daardoor onmogelijk is om te evalueren hoe het tekort aan reclame-inkomsten
bij de VRT ontstaat; en dat er dus niet geëvalueerd kan worden of de zogenaamde
knipperlichtprocedure terecht wordt aangewend;
8° Vlaanderen in het algemeen, maar ook de reclamesector in het bijzonder, af te rekenen heeft met de economische crisis en er ter zake minder inkomsten zijn, terwijl
tekorten vanwege minder inkomsten bij de openbare omroep door de belastingbetaler worden bijgepast;
9° ook de Vlaamse Regering in 2010 en 2011 moet besparen vanwege de financiële en
economische crisis en niet voldoende middelen in de begroting 2010 heeft opgenomen om de dalende reclameopbrengsten bij de VRT te compenseren;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° alle nodige maatregelen te nemen om de financiële transparantie bij de VRT te verhogen en om voor transparantie bij de Var te zorgen;
2° alle maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Var ook onder de parlementaire controle valt;
3° de verdere opportuniteit van de knipperlichtprocedure grondig te evalueren met het
oog op de onderhandelingen van de nieuwe beheersovereenkomst;
4° de knipperlichtprocedure niet meer op te nemen in de nieuwe beheersovereenkomst
als voornoemde evaluatie negatief zou zijn.
Wim WIENEN
Johan DECKMYN
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