VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING
OP RADIO EN TELLEVISIE
BBSLISSING 1994/05
dd. 08/07/1994
Gelet op het decreet van 12 juni 1991 tot regeling van
de reclame en sponsoring op radio en televisie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli
1991 betreffende de samenstelling en werking van de
Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op radio en
televisie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei
1993 houdende goedkeuring van het reglement van orde van
de Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op radio en
televisie;
Gelet op de beslissing van 27 juni 1993 van de Vlaamse
Raad voor reclame en sponsoring op radio en televisie om
het Bureau te gelasten een onderzoek in te stellen
m.b.t. de sponsorvermeldingen n.a.v. de Wereldbeker
Voetbal-uitzendingen
op
de
BRTN-televisie
en,
bij
toepassing van artikel 7 van het besluit van 31 juli
1991, gebeurlijk over te gaan tot de opschorting van de
bedoelde sponsorvermeldingen;
Gehoord ter zitting van het Bureau van 4 juli 1994 L .
VERCRUYSSE, adviseur-dienstchef van de Juridische Dienst
van de BRTN en F. VERRETH, VAR-BRTN TV Coördinator;
Gelet op de beslissing van het Bureau van 4 juli 1994 om
de problematiek terug aan de Raad voor te leggen;
Gezien de schriftelijke memorie van 7 juli 1994 van C.
GOOSSENS, Administrateur-generaal van de BRTN;
Neemt de Raad de volgende beslissing :

1.VOORAFGAAND
1.1.

O p 27 juni 1994 heeft de Raad aan het Bureau de
opdracht gegeven om de sponsorvermeldingen,
n.a.v. de Wereldbeker Voetbal-uitzendingen op de
BRTN-televisie, te toetsen aan de bepalingen van
artikel 10 van het decreet van 12 juni 1991 en
om, bij toepassing van artikel 7 van het besluit
van 31 juli 1991, gebeurlijk over te gaan tot de
opschorting van de bedoelde sponsorvermeldingen.

2.
1. 2. De BRTN betoogt dat het krachtens het decreet van 12
juni 1991 aan de voltallige Raad toekomt om met een
tweederde meerderheid van de aanwezige leden een
beslissing tot opschorting te nemen.
De BRTN merkt eveneens op dat het onduidelijk is op
welke punten de geviseerde sponsorvermeldingen in strijd
zijn met de diverse sponsorbepalingen van het decreet
van 12 juni 1991 en dus niet in de. mogelijkheid is om
een nuttig verweer te voeren.
Het Bureau heeft beslist om het gerezen bevoegdheidsprobleem aan de voltallige Raad voor te leggen.

1.3. De Raad komt tot de bevinding dat het decreet van 12
juni 1991 geen basis schijnt te bieden voor de delegatie
aan het Bureau van de beslissing tot opschorting, daar
waar als algemene regel geldt dat een rechtscollege
enkel bij of krachtens de wet - of decreet - kan worden
opgericht.
De
Raad
concludeert
hieruit
dat
de
bevoegdheid om al dan niet over te gaan tot een
schorsing aan de voltallige Raad zou toekomen.
De Raad acht het evenwel niet opportuun om de door het
Bureau ingezette procedure terug op te starten,
aangezien de Wereldbekeruitzendingen op zondag 17 juli
eindigen. De Raad neemt zich voor om de globale
problematiek inzake sponsoring na het zomerreces aan een
grondig onderzoek te onderwerpen. De Raad merkt hierbij
nog op dat tijdens de hoorzitting van 4 juli 1994 aan de
BRTN duidelijk werd meegedeeld welke bepalingen van het
decreet mogelijks werden overtreden, en het voor de BRTN
dus perfect mogelijk was om een nuttig verweer te
voeren.
2.

BESLISSING
Gelet op het voorgaande beslist de Raad om het onderzoek
m.b.t.
de
sponsorvermeldingen
n.a.v.
Wereldbeker
Voetbal-uitzendingen op de BRTN-televisie stop te
zetten.

H. Pas
voorzitter

