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Het Vlaams Parlement,

 – gelet op:
1° het engagement van de Vlaamse Regering om te onderzoeken “hoe media-

subsidies en ondersteuning van papieren kranten meer mediumneutraal en 
toekomstgericht kunnen worden georganiseerd, ten gunste van kwalitatieve 
journalistiek”, zoals in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 
2014-2019 (Parl.St. Vl.Parl. 2014, nr. 31/1, p. 123) is opgenomen;

2° de operationele doelstellingen ‘Creëren van een bloeiend en duurzaam 
medialandschap’ en ‘Pluriforme berichtgeving als democratisch fundament’, 
opgenomen in de beleidsnota Media 2014-2019 (Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, 
nr. 128/1, p. 23-28), meer bepaald het engagement om kwalitatieve 
nieuwssites een plaats te garanderen in een pluriform media-aanbod en om 
kansen te geven aan kleinere projecten die het pluralisme en de plurifor-
miteit in de mediasector versterken;

3° het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2017’ van de Vlaamse 
Regulator voor de Media;

4° de ‘World Press Freedom Index 2018’ van Reporters zonder Grenzen;
5° het adviesrapport ‘Een taal, meer stemmen. Journalistiek beleid, innovatie 

en samenwerking in Vlaanderen en Nederland’;
6° de hoorzitting over de pluriformiteit van de Vlaamse media in de commissie 

Media van 22 maart 2018 (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1618/1);
7° de hoorzitting over het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2017’ 

in de commissie Media van 22 maart 2018 (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 
1618/1);

8° het rapport ‘A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the 
independent High level Group on fake news and online disinformation’ van 
de Europese Commissie, gepubliceerd in maart 2018;

9° de hoorzitting over de uitbouw van een toekomstgerichte en medium-
neutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek in de 
commissie Media van 7 juni 2018 (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1599/2);

10° de oprichting van het Vlaams Journalistiek Fonds door Sven Gatz, Vlaams 
minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

 – overwegende dat er over het creëren van een toekomstgerichte en medium-
neutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek moet 
worden afgestemd met de federale overheid, gelet op de aanzienlijke federale 
gunstmaatregelen voor de geschreven pers;

 – vraagt de Vlaamse Regering:
1° verder te blijven investeren in een toekomstgerichte en mediumneu-

trale ondersteuning van onafhankelijke en kwalitatieve journalistiek, met 
aandacht voor innovatie en initiatieven die het pluriforme media-aanbod 
in Vlaanderen stimuleren en zorgen voor een kwaliteitsvolle permanente 
vorming van journalisten;

2° de impact van de huidige projectsubsidies te monitoren en zo nodig bij te 
sturen;

3° het Vlaams Journalistiek Fonds uit te bouwen tot een duurzame en 
performante organisatie;

4° in het geplande onderzoek naar de mogelijke toekomstperspectieven voor 
het Vlaams Journalistiek Fonds het opleidingsaanbod voor journalisten 
binnen MediAcademie te evalueren;

5° in dialoog te treden met de federale overheid, de Vlaamse Vereniging van 
Journalisten en de Raad voor de Journalistiek over het SLAPP-fenomeen 
(Strategic Lawsuit Against Public Participation) en de naleving van de wet 
op het bronnengeheim, om na te gaan of er maatregelen nodig zijn, zonder 
daarbij te raken aan het recht op verweer;
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6° er bij de federale overheid op aan te dringen de wet van 30 december 1963 
betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjour-
nalist te evalueren en na advies van de Vlaamse Vereniging van Journalisten 
zo nodig te actualiseren in het licht van het sterk gewijzigde media- en 
journalistieke landschap;

7° in dialoog te treden met de federale overheid opdat ook digitale nieuwsmedia 
fiscaal gelijk worden behandeld;

8° de aanbevelingen uit het bovengenoemde rapport van de Europese 
Commissie te gebruiken om onder meer het Vlaamse beleid inzake 
mediawijsheid te verdiepen.


