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PERSMEDEDELING 
Donderdag 22 juni 2017 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

Ketnet Jr.: Advies Vlaamse Regulator voor de Media 
 
De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor 
de Vlaamse audiovisuele media, publiceert vandaag het advies aangaande 
Ketnet Jr. 
 
Situering  
Eind december 2016 vroeg de minister van Media aan de VRM een advies m.b.t. 
de opstart van een nieuwe dienst Ketnet Jr. De Algemene Kamer van de VRM 
heeft hiertoe een advies opgesteld. 
 
Eindadvies 
In het advies komen volgende deelthema’s aan bod: 
 
 Wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse 
medialandschap 
 Het algemeen media-aanbod in de Vlaamse markt 
 Technologische evoluties 
 Internationale tendensen 
 Bescherming en promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit 
 Verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker 
 
De deelscores resulteren niet in een eenduidig positief of negatief advies. Het 
advies van de VRM valt positief of negatief uit, naargelang het gewicht dat 
gegeven wordt aan het ene of andere criterium. 
Indien de Vlaamse Regering van oordeel is dat het deelthema ‘bescherming 
en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’  doorweegt in 
vergelijking met het deelthema ‘wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie 
in het Vlaamse medialandschap’,  adviseert de VRM positief. Is de Vlaamse 
Regering daarentegen van oordeel dat het deelthema ‘- wijzigingen in de 
bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’ zwaarder weegt 
dan het deelthema ‘ bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en 
identiteit’ , dan adviseert de VRM negatief.  
 
Het komt de Vlaamse Regering toe om ter zake een  beleidskeuze te maken. 
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Het advies kan geraadpleegd worden op de website van de VRM: 
 
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/nieuws/2017/ketnet-jr-advies-
vlaamse-regulator-voor-de-media 

 
 

Voor meer informatie kan u terecht bij: 
 
Francis Soulliaert, Communicatieverantwoordelijke VRM 
e-mail: pers@vrm.vlaanderen.be – tel: 02/553.27.39 
 

 
Over de Vlaamse Regulator voor de Media: 
 
De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder voor 
de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en 
luisteraars kijkt hij er op toe dat mediaregelgeving beschreven in het 
mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Hij komt tussen bij eventuele 
geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken 
op de regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de bescherming 
van minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse radio en tv. Tot slot 
beheert de VRM de toekenning van mediavergunningen aan Vlaamse 
audiovisuele media. De VRM werd in 2006 opgericht door de Vlaamse 
overheid. 


