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Het Vlaams Parlement,

– gehoord de interpellatie van de heer Carl Decaluwe en de repliek van verschillende
commissieleden;
– gehoord het antwoord van viceminister-president Ingrid Lieten;
– overwegende dat:
1° de openbare omroep reeds twee jaar na elkaar minder inkomsten boekt uit reclame;
2° de knipperlichtprocedure voor de tweede keer geactiveerd moet worden;
3° de bedragen die de Vlaamse Regering moet overmaken, niet opgenomen zijn in de
begroting;
4° de gelden die uit de knipperlichtprocedure voortvloeien, verkeerd besteed worden en
de besparingsplannen ondergraven;
5° het niet duidelijk is om welke reden de radioreclame-inkomsten bij de VRT dalen;
6° de Vlaamse Audivisuele Regie (Var) geen details vrijgeeft over ruilovereenkomsten,
reclamedeals en radioreclameverkoop bij de VRT;
7° de bedragen een grotere impact krijgen op de begroting van de media en de opgelegde besparingen aantasten;
8° de minister verklaarde dat de bedragen niet opgenomen zijn in de begroting en dat
er om die reden een begrotingsaanpassing nodig is;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° in de volgende beheersovereenkomst de knipperlichtprocedure af te schaffen;
2° bij de VRT op commerciële transparantie aan te dringen wat radioreclame en commerciële overeenkomsten betreft;
3° bij de openbare omroep aan te dringen op extra besparingen in evenwicht met de
bedragen die de openbare omroep ontvangt uit de knipperlichtprocedure.
Jurgen VERSTREPEN
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