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De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) kwam op 
kruissnelheid in het jaar 2007. Dankzij de verdere uit-
breiding van het personeel en een nieuwe personeels-
structuur kon de Regulator efficiënt werken en zaken 
professioneel afhandelen. Waar de voorganger van de 
Regulator bij het uitvoeren van zijn toezichtsbevoegd-
heid een eerder afwachtende houding aannam, wat 
trouwens leidde tot een ingebrekestelling van de 
Europese Commissie wegens een gebrekkige controle 
op het mediagebeuren, heeft de Regulator zijn toe-
zichtsbevoegdheid ernstig genomen. Dit past trouwens 
binnen de opdracht die aan de Regulator werd toever-
trouwd en komt tegemoet aan de wens van de Vlaamse 
Minister van Media die bij de oprichting van de 
Regulator stelde dat ‘een goed uitgebouwde toezichtsin-
stantie moet zorgen voor het beter naleven van de regel-
geving, meer rechtszekerheid moet bieden aan alle 
betrokken marktpartijen en zo juridische geschillen 

moet helpen voorkomen.’ 

In 2007 heeft de Regulator niet alleen verscheidene 
communicatieacties ondernomen om de sector goed te 
informeren, daarnaast werden ook enkele belangrijke 
beslissingen genomen op het gebied van promotievor-
men zoals reclame. Hierdoor is nu een duidelijk kader 
geschapen voor de omroepen en werd de richting aan-
gegeven van wat wel en wat niet toelaatbaar is. In dit 
jaarverslag kan u trouwens een gedetailleerd overzicht 
terugvinden van alle beslissingen die in 2007 werden 
genomen. Voor de integrale tekst van de beslissingen 
verwijzen we naar de VRM-website.

Bij het behandelen van aanvragen en klachten zijn een 
aantal pijnpunten in de mediaregelgeving blootgelegd. 
In dit jaarverslag worden deze uitgebreid toegelicht. 

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7

VOORWOORD
“To adjudicate all the conflicting interests, and to serve as a countervailing force against the expansionist tendencies of the State and 
of politicians, but also of business, the broadcasting regulator must be impartial and dedicated to defending the public interest. To 
do that, and to act without fear or favour, it must be independent. Like democracy, however, independence is not given once and 
for all. It must be constantly justified, reaffirmed and strengthened.”

Prof. Karol Jakubowicz, 
spreker op het EPRA-congres in Praag (17 mei 2007)
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Vast staat dat de talrijke ingrepen waar het Mediadecreet1 

de voorbije jaren aan onderhevig was, ervoor zorgen 
dat een aantal bepalingen te beschrijvend zijn opgesteld 
en teveel ruimte voor interpretatie laten. Ook uit een 
onderzoek aan de UGent bleek dat de toetsing van het 
huidige Mediadecreet niet eenvoudig is en dat het 
moeilijk is voor de Vlaamse Regulator voor de Media 
om effectieve controle uit te oefenen en inbreuken vast 
te stellen.2 

De Regulator hoopt dat de omzetting van de bepalingen 
uit de Richtlijn Audiovisuele Media Diensten in de 
Vlaamse regelgeving voor een meer intern consistente 
en toekomstgerichte regelgeving zorgt.  

De Regulator probeert alert te zijn voor nieuwe fenome-
nen en daarop in te spelen. In dit jaarverslag kan u lezen 
hoe de VRM gereageerd heeft op een aantal program-
ma’s waarin productintegratie heel sterk werd bena-
drukt. Ook gaf de Regulator aan hoe hij het onderscheid 
bepaalt tussen reclame en sponsoring. Momenteel wor-
den de overal in Europa opgeld doende belspelletjes 
bestudeerd, om na te gaan of alles in regel is met de 
mediawetgeving. Een uitspraak van het Hof van Justitie 
in oktober 2007 zal mede vorm geven aan de interpre-
tatie van de Regulator.

Al gaat de VRM waar mogelijk proactief tewerk, in de 
eerste plaats is het echter een controleorgaan dat toeziet 
op de naleving van de mediaregelgeving. Mede dankzij 
het geautomatiseerd monitoringsysteem van Mediaxim 
kunnen efficiëntere controles uitgevoerd worden. Door 
zijn rol als mediawaakhond conform het Mediadecreet 
uit te voeren heeft de kijker of luisteraar de waarborg 
dat hij niet overdonderd zal worden door ongeoorloof-
de promotietoepassingen en -uitingen. Meer dan ooit is 
het de ambitie van de Regulator om als een keurmerk te 
worden beschouwd ter bescherming van de kijker en 
luisteraar. 

Jo Baert,      Joris Sels,
voorzitter raad van bestuur       gedelegeerd bestuurder

 

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7

1 Decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 

maart 2005, Belgisch Staatsblad, 8 april 2005, eerste editie, erratum Belgisch 

Staatsblad, 24 november 2005. Een geconsolideerde versie van het Mediade-

creet is te vinden op de VRM-website 

2  Braeckman, A., We gaan er nu even uit voor…reclame, Auteurs & Media, 

2007, nrs.1-2, p.37-54.  
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1.1. Missie

De Regulator heeft als missie de handhaving van de 
mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, 
het beslechten van geschillen in verband met de media-
regelgeving en het uitreiken van de media-erkenningen 
en -vergunningen, overeenkomstig de regelgeving. 

1.2. Opbouw van de Regulator

De Europese wetgever eiste reeds geruime tijd dat het 
toezicht op de naleving van de mediaregelgeving werd 
uitgeoefend door een goed uitgebouwde, slagkrachtige 
en onafhankelijke toezichtsinstantie. Teneinde aan deze 
verplichting te voldoen werd met het decreet van 16 
december 2005 de Vlaamse Regulator voor de Media 
opgericht. Sinds 10 februari 2006 is de Regulator opera-
tioneel. De Regulator is een extern verzelfstandigd 
agentschap. Het hoogste orgaan binnen de Regulator is 
de raad van bestuur. De raad van bestuur is bevoegd om 
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn 
voor de verwezenlijking van het doel van het agent-
schap. 

Het dagelijks bestuur van de Regulator wordt waargeno-
men door de gedelegeerd bestuurder. Hij vertegen-
woordigt de Regulator tevens in rechte, wat betreft de 
bevoegdheden van de raad van bestuur waarvan hij ook 
lid is. Met betrekking tot het uitoefenen van toezicht 
zijn in de schoot van de Regulator twee kamers opge-
richt, elk met een eigen bevoegdheid. Het gaat om de 
Algemene Kamer enerzijds en de Kamer voor 
Onpartijdigheid en Bescherming van Minderjarigen 
anderzijds.

1.3. Taken van de Regulator

1.3.1. Taken Algemene Kamer

De Algemene Kamer: 
- houdt toezicht op de naleving van de decretale 

bepalingen en sanctioneert inbreuken;

- verleent, schorst en trekt de erkenningen van de 
omroepen in (met uitzondering van de erkenningen 
van de landelijke, regionale en lokale radio-omroe-
pen die afgeleverd worden door de Vlaamse Regering 
op advies van de Algemene Kamer met betrekking 

1. INLEIDING 
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tot de conformiteit);

- reikt zend- en transportvergunningen uit aan de 
erkende omroepen en de radio- en televisieomroep-
netwerken;

- neemt aanmeldingen, kennisgevingen en wijzigin-
gen in erkennings- en vergunningsdossiers in ont-
vangst;

- bepaalt de relevante markten en de geografische 
omvang ervan in de sector van de elektronische 
communicatienetwerken en analyseert deze mark-
ten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend 
zijn;

- identificeert de ondernemingen met een aanmerke-
lijke marktmacht en legt deze eventueel verplichtin-
gen op;

- brengt concentraties in de Vlaamse mediasector in 
kaart;

- houdt toezicht op de naleving van de beheersover-
eenkomst door de VRT;

- behandelt op vraag van de Vlaamse Regering bijzon-
dere opdrachten die verband houden met de hoger 
vermelde taken;

1.3.2. Taken Kamer voor Onpartijdigheid en 
Bescherming van Minderjarigen 
 

De taak van de Kamer voor Onpartijdigheid en 
Bescherming van Minderjarigen bestaat erin uitspraak te 
doen over geschillen die zijn gerezen naar aanleiding 
van het uitzenden van programma’s die de lichamelijke, 
geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen 
ernstig zouden kunnen aantasten, van programma’s die 
aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, gods-
dienst of nationaliteit of van programma’s waarin discri-
minatie voorkomt tussen de verschillende ideologische 
of filosofische strekkingen.

1.3.3. Taken Raad van Bestuur

De raad van bestuur heeft de volgende opdrachten en 
bevoegdheden:

1°  de beheersovereenkomst met de minister sluiten;

2° de rapportering over de uitvoering van de beheers-
overeenkomst goedkeuren;

3°  de begroting opmaken;

4°  de begrotingskredieten herverdelen;

5°  de algemene rekening opmaken;

6°  over de uitvoering van de begroting rapporteren;

7°  het jaarlijkse activiteitenverslag opmaken.

1.4. Uitbreiding personeel

Eind 2006 beschikte de Regulator over 11 personeelsle-
den. In 2007 werden verdere stappen gezet in de uit-
bouw van het personeelsbestand. Acht extra personeels-
leden versterkten de Regulator. Gezien de uitbreiding 
op vrij korte termijn van het personeelsbestand drong 
een nieuwe structuur zich op.3 Dankzij deze structuur, 
waarbij er verschillende cellen kunnen onderscheiden 
worden, werkt de Regulator op een zeer efficiënte en 
doordachte wijze. 

Bij de start van de Regulator was het de bedoeling dat 
Vlaanderen over een toezichtsorgaan kon beschikken 
dat, alle verhoudingen in acht genomen, min of meer de 
vergelijking kan doorstaan met het Nederlandse 

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7

3  We verwijzen naar de bijlagen voor het organigram van de Vlaamse Regulator 

voor de Media.

* Op de foto ontbreekt Dhr. Dirk Albrecht.
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Commissariaat voor de Media dat momenteel over een 
staf van om en bij de vijftig personen beschikt. Tot op 
heden blijft de Regulator echter kampen met een (licht) 
personeelstekort. Hoewel het de bedoeling was dat er in 
2007 een media-ingenieur en een jurist (voor de Cel 
Mediaconcentratie en Marktanalyse) werden aangewor-
ven, zijn deze vacatures, ondanks wervingsprocedures, 

nog niet ingevuld. In januari 2008 werd een vierde aan-
wervingsprocedure voor een media-ingenieur gestart en 
hoopt de Regulator deze procedure succesvol te beëin-
digen. Daarnaast drukt de Regulator de wens uit dat er 
bijkomende middelen worden vrijgemaakt om nog een 
jurist aan te werven.
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2.1.      Gewijzigde samenstelling van de Algemene 
Kamer

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 
2007 werd Katrien Van der Perre benoemd als lid  
van de Algemene Kamer en van de Raad van  
Bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media.4  Zij 
vervangt Caroline Pauwels.  

2.2. Vergaderingen 

De raad van bestuur kwam samen op volgende data:  
19 januari, 2 februari, 16 februari, 16 maart, 20 april,  
25 mei, 13 juli, 19 oktober en 14 december 2007. 

De Algemene Kamer kwam samen op volgende data:  
19 januari, 2 februari, 16 februari, 16 maart, 20 april,  
25 mei, 22 juni, 13 juli, 21 september, 19 oktober,  
16 november, 14 december en 21 december 2007.

De Kamer voor Onpartijdigheid en Bescherming van 
Minderjarigen kwam samen op 28 februari, 3 april,  
26 juni, 12 juli en 2 oktober 2007.

2.3. Het reglementair kader

2.3.1. Inwerkingtreding samenwerkingsak-
koord regulatoren

Op 14 juli 2004 heeft het Arbitragehof met het arrest nr. 
132/20045 artikel 14 van de wet van 17 januari 2003 
met betrekking tot het statuut van de regulator van de 
Belgische post- en telecommunicatiesector vernietigd,  

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7

2. WERkING VAN DE
REGULATOR

4 Besluit van 16 februari 2007 houdende de aanduiding van een lid van de 

Algemene Kamer, Belgisch Staatsblad,  15 maart 2007, p. 13915.

5   Arrest nr. 132/2004 van het Arbitragehof van 14 juli 2004 aangaande het 

beroep ingesteld door de Vlaamse Regering  tot vernietiging van de wet van 

17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Bel-

gische post- en telecommunicatiesector,  de wet van 17 januari 2003 betref-

fende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de 

wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van 

de Belgische post- en telecommunicatiesector, de wet van 11 maart 2003 

betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informa-

tiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet en de wet van 11 

maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij. 
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in zoverre daarin aan het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) bevoegdhe-
den werden toegekend in verband met elektronische 
transmissieinfrastructuur die gemeenschappelijk is voor 
enerzijds radio- en televisieomroep  en anderzijds tele-
communicatie. Aan de basis van deze vernietiging lag 
de vaststelling dat de federale wetgever unilateraal de 
bevoegdheid van de regulator van de telecommunicatie 
geregeld heeft en hierdoor het evenredigheidsbeginsel 
heeft geschonden.

Het Arbitragehof heeft in het arrest vastgesteld dat de 
bevoegdheden van de federale Staat en de gemeen-
schappen met betrekking tot de elektronische commu-
nicatie-infrastructuur zodanig verweven zijn dat voor de 
uitoefening ervan een onderlinge samenwerking strikt 
noodzakelijk is. 

De federale overheid heeft terdege met het arrest van 
het Arbitragehof rekening gehouden en heeft aan het 
Overlegcomité voorgesteld een samenwerkingsakkoord 
af te sluiten om deze problematiek op te lossen. Op 2 
maart 2005 werd in de schoot van het Overlegcomité 
een technische werkgroep opgericht belast met het 
opstellen van een ontwerp van samenwerkingsakkoord 
tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 
betreffende de uitoefening van de bevoegdheden met 
betrekking tot gemeenschappelijke infrastructuren door 
de regulerende instanties bevoegd voor telecommuni-
catie, radio-omroep en televisie. 

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord werd door het 
Overlegcomité goedgekeurd op 20 april 2005.  De tekst 
werd nadien, op 17 november 2006, namens de 
Vlaamse Regering ondertekend.

Het samenwerkingsakkoord is in werking getreden op 
19 september 2007 en bepaalt regels over het opstellen 
van regelgeving met betrekking tot elektronische com-
municatienetwerken, het uitwisselen van informatie en 
de uitoefening van de bevoegdheden aangaande elek-
tronische communicatienetwerken door de regulerende 
instanties bevoegd voor telecommunicatie en omroep.

Elke ontwerpbeslissing van een regulerende instantie 
die betrekking heeft op elektronische communicatienet-
werken moet aan de andere regulerende instanties wor-
den bezorgd. Zij kunnen opmerkingen formuleren die 
in aanmerking moeten worden genomen of vragen dat 
de ontwerpbeslissing aanhangig wordt gemaakt bij de 
Conferentie van Regulatoren voor de elektronische 
Communicatiesector (CRC). Indien de CRC na een peri-
ode van 75 kalenderdagen niet tot een beslissing komt, 

kan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie 
en Radio-omroep en Televisie, bestaande uit de bevoeg-
de ministers van de federale regering en de gemeen-
schapsregeringen, de beslissing in haar plaats nemen.

De CRC bestaat uit vier leden van de raad van het BIPT, 
twee leden van de regulerende instantie van de Vlaamse 
Gemeenschap (in casu de Regulator), twee leden van de 
regulerende instantie van de Franse Gemeenschap (in 
casu de Conseil supérieur de l’audiovisuel) en één lid 
van de regulerende instantie van de Duitstalige 
Gemeenschap (in casu de Medienrat). Voor het nemen 
van beslissingen binnen de CRC is een consensus tussen 
de leden noodzakelijk. De beslissingen van de CRC 
kunnen worden aangevochten voor het hof van beroep 
te Brussel.

Het Interministerieel Comité is een forum om de weder-
zijdse raadpleging over mekaars regelgevende initiatie-
ven te organiseren. Het comité oefent dwangtoezicht uit 
zodat blokkeringen kunnen worden voorkomen. 

2.3.2. Hersteldecreet

Op 13 juli 2005 heeft het Arbitragehof met het arrest nr. 
128/20056 uitspraak gedaan over een door het BIPT 
ingesteld beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 
houdende wijziging van sommige bepalingen van de 
decreten betreffende de radio-omroep en televisie, 
gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige 
andere bepalingen betreffende de radio-omroep en tele-
visie. 

Volgens het Arbitragehof heeft de Vlaamse decreetgever 
unilateraal de elektronische transmissie-infrastructuur 
die gemeenschappelijk is voor enerzijds radio-omroep 
en televisie en anderzijds telecommunicatie ten dele 
geregeld en werden hierdoor de bevoegdheidsverde-
lende regels geschonden.
Het Arbitragehof heeft daarom artikel 18 van het decreet 
van 7 mei 2004 vernietigd. De gevolgen van dat artikel 
bleven evenwel gehandhaafd tot de inwerkingtreding 
van een in gemeenschappelijk overleg tot stand geko-
men regeling en uiterlijk tot 31 december 2005. Met het 

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7

6 Arrest nr. 128/2005 van het Arbitragehof van 13 juli 2005 aangaande het 

beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeen-

schap van 7 mei 2004 houdende wijziging van sommige bepalingen van de 

decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 

januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-om-

roep en de televisie, ingesteld door het Belgisch Instituut voor postdiensten en 

telecommunicatie.
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administratieve geldboeten bedoeld in artikel 176, § 1, 
4°, van het bestreden decreet, zou de Algemene Kamer, 
wanneer zij op grond van die bepaling een administra-
tieve geldboete oplegt, niet voldoen aan de vereiste van 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid vervat in de ver-
melde verdragsbepaling.

Het Arbitragehof heeft het verzoekschrift op 17 januari 
200714 niet gegrond verklaard.

2.4. Financieel kader 

De Regulator kon voor zijn werking in 2007 over vol-
gende inkomsten beschikken:
1°  de dotatie;
2° de inschrijvingsgelden van kandidaten voor een 

erkenning en de vergoedingen voor het behoud van 
de erkenning;

3°  de administratieve geldboeten;
4° fiscale heffingen voor zover die bij decreet aan de 

Vlaamse Regulator voor de Media zijn toegewezen;
5°  retributies voor zover die bij decreet aan de Vlaamse 

Regulator voor de Media zijn toegewezen.

Dit kwam in de praktijk neer op volgende bedragen:
1°  de dotatie: 1.332.296 euro;
2°  de inschrijvingsgelden van kandidaten voor een 

erkenning en de vergoedingen voor het behoud van 
de erkenning: 660.442,80 euro;

3°  de administratieve geldboeten: 149.250 euro15;
4°  fiscale heffingen voor zover die bij decreet aan de 

Vlaamse Regulator voor de Media zijn toegewezen: 
nihil;

5°  retributies voorzover die bij decreet aan de Vlaamse 
Regulator voor de Media zijn toegewezen: nihil.

Totaal: 2.141.988,80 euro

2.5. Streefdoel binnen de werking van de organisatie

Ook in 2007 heeft de Regulator er naar gestreefd om 
zijn werking zo efficiënt, transparant en klantvriendelijk 
mogelijk te maken. 

2.5.1. Efficiënte Regulator

Een belangrijke opsteker in de werking van de Regulator 
en een bewijs voor de efficiënte werking is de waarde-
ring die de Regulator heeft ontvangen op Europees 
niveau. In het verleden dreigde het Koninkrijk België 
door de Europese Unie gesanctioneerd te worden omdat 

er te weinig controles gebeurden, maar in het zesde rap-
port van de Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees economische en sociaal comité en 
het comité van de regio’s over de toepassing van 
Richtlijn 89/552/EEG “Televisie zonder grenzen” van 
oktober 2007 is de toon heel positief en wordt gesteld 
dat de procedure tegen België wordt stopgezet. De 
Commissie formuleert het als volgt:  

“[…] Gezien de verbeteringen die inmiddels door de 
wetgevende instanties zijn ingevoerd bij het onder hun 
verantwoordelijkheid toezicht houden op de activiteiten 
van omroepen, heeft de Commissie op 4 april 2006 
besloten de zaak te sluiten. […] [Er] is aanzienlijke voor-
uitgang geboekt bij het toezicht houden op omroepen 
en de wijze waarop deze de regels van de Vlaamse 
mediawet uitvoeren[…].”16

Ook slaagde de Regulator erin om, dankzij de aanwer-
ving van 8 extra personeelsleden, een aantal aansle-
pende - maar niet dringende - dossiers uit het verleden 
weg te werken.

Niet alleen de gewijzigde personeelsstructuur zorgde 
voor een meer efficiënte werking van de Regulator, ook 
een aantal andere aspecten droegen bij tot het nuttig 
besteden van de middelen: 

2.5.1.1. Monitoringovereenkomst met Mediaxim

Sedert begin mei 2007 doet de Vlaamse Regulator voor 
de Media een beroep op de diensten van het bedrijf 
Mediaxim in het kader van een systematische en uitge-
breide monitoring van de uitzendingen van de door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende televisieomroepen. Het 
Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) had in 
2005 reeds een kaderbesluit aangenomen waarbij een 
zekere regelmaat werd vastgelegd in gerichte controles 
op de uitzendingen van de diverse omroepen inzake de 
naleving van de reglementering m.b.t. reclame en spon-
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14 Arrest nr.14/2007 van het Arbitragehof van 17 januari 2007 aangaande het 

beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 16 december 2005 houdende de oprichting van het 

publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse 

Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van 

de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 

maart 2005.

15 Het hier vermelde bedrag betreft de administratieve geldboetes die opgelegd 

werden door beslissingen genomen in 2007. De VMMa heeft een willig 

beroep ingediend tegen beslissing 2007/064 (‘Carlsberg – Private Yacht’) van 

14 december 2007. De Algemene Kamer heeft op 22/02/2008 beslist om de 

boete te verminderen tot 5000 euro (i.p.v. 10.000 euro). 

16 COM(2007) 452 definitief, p. 7.
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een tiental sponsoringboodschappen.

- Een overleg met alle televisieomroepen werd tevens 
gehouden op 20 april 2007 over de gewijzigde 
regelgeving op het gebied van reclame en sponso-
ring. Bij die gelegenheid werd ook een document 
verspreid waarin de wijzigingen werden toegelicht 
die het decreet van 2 februari 2007 aan het 
Mediadecreet heeft aangebracht.

- Op 7 mei 2007 heeft de Regulator een werkvergade-
ring gehouden met de Minister van Media om de 
werking van het agentschap toe te lichten. 

- Op 6 juni 2007 heeft de Regulator een symposium 
georganiseerd met als thema ‘De grenzen van de 
omroep’. Tijdens het symposium ging de Regulator 
het debat aan met de mediasector, de academische 
en de politieke wereld over de grenzen van het 
begrip ‘omroep’. Het slotwoord van het symposium 
werd door de Minister van Media uitgesproken.

- Op 21 december 2007 heeft de Regulator een over-
leg gehouden met een aantal  omroepen over het 
toezicht op het Mediadecreet. Hierbij werd hen de 
gelegenheid gegeven om hun standpunt over het 
toezicht door de Regulator toe te lichten. De toelich-
ting en argumenten van de omroepen worden mee-
genomen in de interne evaluatiegesprekken die de 
Regulator organiseert naar aanleiding van zijn twee-
jarig bestaan (februari 2008). 

De Regulator zal deze werkwijze verder toepassen en 
het overleg nog intensifiëren. Zo is in april 2008 een 
overleg met de omroepen gepland aangaande het uit-
zenden van belspelletjes op televisie. Na afloop van 
deze overlegvergadering zal de Algemene Kamer haar 
standpunt over het uitzenden van deze belspelletjes 
bepalen.

Inzake transparantie van de Regulator werden de C.V.’s 
van de leden van de Algemene Kamer en de Kamer voor 
Onpartijdigheid en Bescherming van Minderjarigen 
gepubliceerd op de website. Op die manier kan elke 
bezoeker achterhalen welke achtergrond de leden heb-
ben. 

2.5.3. Communicatiebeleid van de Regulator

In het jaarverslag 2006 nam de Regulator zich voor een 
actiever communicatiebeleid te voeren. Het overleg 
met de sector is niet alleen een voorbeeld van het klant-
vriendelijke karakter van de Regulator, het hoort ook bij 
de meer gestructureerde wijze waarop de Regulator met 
de sector proactief wil communiceren. Teneinde de 
communicatie van de Regulator meer vorm te geven 

werd op 1 oktober 2007 een communicatieverantwoor-
delijke aangesteld. Samen met het management en de 
Raad van Bestuur is zij mede-verantwoordelijk voor de 
communicatiestrategie.

Een belangrijke rol in de communicatie van de Regulator 
is de website. Net zoals voorgaande jaren maakt de 
Regulator zijn beslissingen bekend op de website twee 
dagen nadat  zij aan de betrokken partij zijn verstuurd. 
Daarnaast geeft de Regulator in de rubriek ‘Actueel’ 
regelmatig toelichting bij een aantal topics die de 
media-sector aanbelangen. Voorbeelden hiervan uit 
2007 zijn:

- de verplichting tot het aanmelden van radio- en tele-
visiediensten;

- de interpretatie van de Regulator over het verschil 
tussen reclame en sponsoring;

- de wijzigingen met betrekking tot de verplichting tot 
het bezorgen van een jaarverslag;

- het gebruik van het argument gezondheid in recla-
mespots.

Een beperkte aanpassing van de website werd doorge-
voerd in 2007 zodat de site gebruiksvriendelijker werd. 
De bedoeling is om in 2008 een volledige restyling door 
te voeren en een aantal functionaliteiten te verbeteren 
(er wordt gedacht aan een performanter zoeksysteem 
met trefwoorden, een FAQ-pagina, … ). Ook is het de 
bedoeling dat de website het Anysurferlabel verkrijgt.

In 2007 werden de beslissingen en adviezen van de 
Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op radio en 
televisie (1993-1998) aan de database van de website 
toegevoegd. De database bevat nu de beslissingen van 
vijf organen: 

•  De Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie 
(1992-2005)

•  De Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en 
Televisie (2001-2006)

•  De Vlaamse Raad voor Reclame en Sponsoring op 
Radio en Televisie (1993-1998)

•  Het Vlaams Commissariaat voor de Media 
(1998-2005)

•  De Vlaamse Regulator voor de Media (2006-…)

In 2007 werd op de website aangekondigd dat het 
voortaan mogelijk was om klachten en aanvragen voor 
een erkenning of zendvergunning in te dienen via elek-
tronische weg. Wel is volgens artikel 170, §1 van het 
Mediadecreet vereist dat een elektronische handteke-
ning wordt aangebracht op de klacht of de aanvraag.18 
Hiervoor dient een klager of aanvrager over een elektro-
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3.1.  Beslissingen inzake product placement 
 
In 2007 heeft de Algemene Kamer van de Vlaamse 
Regulator voor de Media een aantal principiële beslis-
singen genomen met betrekking tot het opnemen van 
reclame-uitingen in programma’s.22 De Algemene Kamer 
stelt vast dat, met betrekking tot reclame (en telewinke-
len), het basisprincipe van het Mediadecreet er in 
bestaat dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tus-
sen reclame (en telewinkelen) en programma’s (d.w.z. 
redactionele inhoud). Het gevolg van dat principe wordt 
ondubbelzinnig verwoord in artikel 105, § 1 :“de pro-
gramma’s mogen geen reclame, in welke vorm dan ook, 
bevatten, tenzij die niet te vermijden is”.

Het artikel 105 beschrijft verder wat als niet te vermij-
den reclame beschouwd moet worden: reclame die 
behoort tot de gewone leefomgeving of het gewone 
straatbeeld en die zonder opzet en zonder nadruk in een 
programma voorkomt (§1), verslaggeving van sportwed-
strijden en culturele manifestaties (§2), het tonen van 
prijzen in een programma (§§ 3 en 4), naam- en merk-
vermeldingen van producten en diensten die niet als 

prijs ter beschikking worden gesteld in een programma 
kunnen worden aanvaard als ze voor het programma 
inhoudelijk verantwoord en noodzakelijk zijn (§5). 

De Regulator heeft vastgesteld dat verschillende omroe-
pen, ondanks dit verbod, reclame-uitingen hebben uit-
gezonden in programma’s die duidelijk te vermijden 
waren. De Regulator is bij de beoordeling hiervan niet 
over één nacht ijs gegaan. In ieder specifiek geval werd 
nauwkeurig nagegaan of de reclame als te vermijden 
moet worden beschouwd. De Regulator heeft daarbij 
het Mediadecreet nauwgezet toegepast en heeft waar 
nodig teruggegrepen naar de voorbereidende werken.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste beslis-
singen.

✓	 In een beslissing van 22/06/2007 heeft de Algemene 
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3.BESLISSINGEN ALGEMENE 
kAMER

22  Product placement en sluikreclame waren in het voorjaar van 2007 trouwens 

voorwerp van debat in de pers. Zie bijvoorbeeld: Debackere, J., En dan nu…

reclame, De Standaard, 17 februari 2007; Decaestecker B. en Eetezonne, 

W., Commerciële programma’s zitten vol sluikreclame, De Morgen, 13 april 

2007.
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Kamer uitspraak gedaan met betrekking tot het tonen 
van merken en logo’s in het programma ‘The Block 
Falconplein’ (VT4). De Regulator verwijst naar de 
parlementaire voorbereiding bij artikel 8 van het 
decreet van 12 juni 1991 tot regeling van de reclame 
en sponsoring op radio en televisie, dat intussen 
artikel 105 van het Mediadecreet is geworden. 
Daaruit blijkt dat regels in artikel 105 van het 
Mediadecreet bedoeld zijn om te “beletten dat de 
kijkers te pas en te onpas met het tonen of vermel-
den van produkten, diensten, merknamen en logo’s 
[worden] geconfronteerd in de programma’s en om 
product placement zo goed als onmogelijk te maken 
(…)”.23 Uit artikel 105, § 1, tweede lid van het 
Mediadecreet en de memorie van toelichting blijkt 
dat “reclame-uitingen die behoren tot de gewone 
leefomgeving of het normale straatbeeld en die 
onopzettelijk en zonder nadruk gedurende enkele 
seconden in een programma voorkomen”, als niet-
vermijdbaar moeten worden beschouwd.24

 Uit de memorie blijkt voorts dat men kan spreken 
van het niet opzettelijk in beeld komen, wanneer 
een omroep geen enkele invloed kan uitoefenen op 
het in beeld komen van bepaalde reclame-uitingen. 
Hieruit wordt geconcludeerd dat een omroep maxi-
maal moet trachten te voorkomen dat bepaalde 
reclamevormen, door een aangepaste cameraregie, 
met nadruk in beeld komen: “De mate van nadruk 
kan door tal van factoren beïnvloed worden zoals 
bijvoorbeeld de tijd gedurende welke een reclame-
vorm in beeld is of de grootte van de reclamevorm 
ten opzichte van de totale oppervlakte van het 
beeldscherm (…)”.25

 De Regulator kwam bijgevolg tot de conclusie dat in 
het bedoelde programma wel degelijk sprake was 
van de intentionele plaatsing van producten of 
logo’s. 

✓	 In een andere beslissing van 22 juni 2007 komt de 
Algemene Kamer tot eenzelfde conclusie met betrek-
king tot het tonen van merken en logo’s van produc-
ten in het televisieprogramma ‘Witse’ (Eén).

 De Algemene Kamer komt in deze beslissing tevens 
tot de bevinding dat de uitzondering van artikel 105, 
§ 5 niet van toepassing is op een programma zoals 
‘Witse’. Uit de voorbereidende werken blijkt immers 
dat deze uitzondering uitsluitend doelt op program-
ma’s waarin het benoemen of tonen van een product 
noodzakelijk is en waarbij dit op een evenwichtige 
wijze in het programma voorkomt en in redelijke 
verhouding staat tot het (niet-commerciële) doel van 
het programma, bijvoorbeeld een boek in het pro-
gramma, een auto in een autoprogramma.26

✓	 In een beslissing van 19 oktober 2007 (Mooi Bloot 
en Idool 2007) stelt de Algemene Kamer dat uit arti-
kel 105 van het Mediadecreet blijkt dat de decreet-
gever impliciet, maar duidelijk is afgeweken van de 
notie ‘reclame’ zoals omschreven in artikel 2, 15° 
van het Mediadecreet. Ondanks het gegeven dat in 
de omschrijving van ‘reclame’ (artikel 2, 15°) is ver-
meld dat het gaat om een boodschap die wordt uit-
gezonden “tegen betaling of soortgelijke vergoeding 
dan wel ten behoeve van zelfpromotie”, moet om 
onder het verbod van artikel 105 van het Mediadecreet 
te vallen niet noodzakelijk zijn aangetoond dat een 
financiële of andere tegenprestatie is geleverd. 

 De Kamer leidt uit de tekst van artikel 105, evenals 
uit de parlementaire voorbereiding van de betrokken 
bepalingen af, dat reclame-uitingen die in program-
ma’s voorkomen, ook als daarvoor niet is aange-
toond dat er een tegenprestatie is geleverd, slechts 
binnen zekere grenzen toegelaten zijn. Zo volgt uit 
artikel 105, § 1, tweede lid van het Mediadecreet dat 
reclame die tot het gewone straatbeeld behoort in 
een programma mag voorkomen, op voorwaarde dat 
die zonder opzet en zonder nadruk in een program-
ma voorkomt. Dezelfde redenering wordt door de 
kamer gevolgd in de beslissingen 2007/064 (JIM – 
Carlsberg Private Yacht’) en 2007/065 (Eén – 
Sportweekend) van 14 december 2007. 

3.2. Mini-programma’s – tunes op de radio

Naar aanleiding van een monitoring van de landelijke 
radio-omroepen, heeft de Regulator zich in het najaar 
van 2007 voor het eerst uitgesproken over het onder-
scheid tussen programma’s en programmaonderdelen 
op de radio. Uit de monitoring kwam naar voren dat 
bepaalde items zoals bijvoorbeeld verkeersinformatie, 
informatie over snelheidscontroles, weerpraatjes op de 
radio-omroepen gevolgd werden door een losstaande 
promotionele boodschap met het karakter van een 
sponsorvermelding. Volgens het Mediadecreet moeten 
gesponsorde programma’s aan het begin en/of aan het 
einde duidelijk als gesponsorde programma’s worden 
gekenmerkt. Een sponsorvermelding mag volgens het 
decreet ook voorkomen aan het begin en/of einde van 
een programmaonderdeel. De Regulator diende dus na 
te gaan of dit soort items gevolgd kunnen worden door 
een sponsorvermelding.
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23 Parl. Doc., Vl. R., 1990-1991, nr. 489/1, p. 7.

24 Ibidem.

25 Ibidem.

26 Parl. Doc., Vl. R., 1990-1991, nr. 489/1, p. 8.
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principe een grotere opbrengst oplevert. De Regulator is 
echter de mening toegedaan dat reclameblokken met 
slechts één reclamespot evenwel de uitzondering moe-
ten blijven. Dit betekent inzonderheid dat, naast de 
gevallen die de Europese Commissie in de interpreta-
tieve mededeling aanstipt, en om het uitzonderlijk 
karakter van die praktijk te behouden, blokken met 
slechts één reclamespot beperkt moeten blijven tot 
maximaal één blok per omroepprogramma per dag (cfr. 
supra jaarverslag 2006 en bericht op de website van 
17/11/2006). De Regulator stelt vast dat, hoewel de 
Regulator hierover op voorhand zijn standpunt duidelijk 
toegelicht heeft via een overleg met de omroepen, via 
een brief aan de omroepen en via zijn website, verschil-
lende omroepen overtredingen begaan tegen deze 
bepaling. De Regulator heeft er begrip voor dat een 
omroep op de eerste plaats een maximaal aantal recla-
meblokken tracht te verkopen, maar een omroep is 
daartoe niet verplicht. Wanneer de omroep dus te wei-
nig reclamespots kan verkopen om verschillende blok-
ken te vullen, dient hij de verschillende alleenstaande 
reclamespots op grond van artikel 101, § 1, tweede lid 
van het Mediadecreet te groeperen en dus per blok 
minstens twee reclameboodschappen op te nemen. 
 
3.4.Onderscheid reclame en sponsoring

In het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2007 werd 
het decreet van 2 februari 2007 bekendgemaakt, dat 
onder meer de regels in verband met reclame en spon-
soring wijzigt (cfr. supra). Naar aanleiding van dit wijzi-
gingsdecreet heeft de VRM overlegd met de omroepen 
over een aantal schemerzones die onveranderd bleven 
(of gecreëerd werden) in het Mediadecreet. Er was 
onduidelijkheid ontstaan over het onderscheid tussen 
reclame en sponsoring. Na dit overleg heeft de VRM de 
bepalingen geïnterpreteerd en een inventaris opgesteld 
en gepubliceerd op de website op 9 november 2007. 
Ook via de nieuwsbrief van 21 november 2007 werd de 
inventaris verspreid. Deze inventaris is niet meer dan 
een leidraad voor de Regulator in het nemen van beslis-
singen en betreft dus geenszins een bindend docu-
ment.27

De Minister van Media heeft in de Commissie Media 
verduidelijkt dat sponsorboodschappen geanimeerd 
mogen zijn.28  Ook de sponsorboodschappen die 
getoond worden op VRT mogen geanimeerd zijn en 
mogen dus bestaan uit een auditieve, een visueel bewe-
gende en/of een audiovisuele boodschap.29 Het moet 
echter beperkt blijven tot een vermelding van de 
sponsor(s). In de memorie van toelichting wordt in dit 
verband volgend commentaar gegeven: 

“Hoewel [door het wegvallen van de tijdslimieten en het 
verbod op andere sponsorbepalingen] ruime mogelijk-
heden ontstaan voor het invoegen van sponsorbood-
schappen, zijn deze toch niet onbeperkt: de algemene 
regel dat de sponsor geen impact mag hebben op de 
inhoud en de programmering van de gesponsorde uit-
zending, blijft immers wel gelden. Bovendien moet het 
onderscheid duidelijk blijven tussen sponsorvermeldin-
gen en reclamespots. Het is de bedoeling dat sponsor-
boodschappen beperkt blijven tot een vermelding, en 
dat dit geen audiovisuele reclamespots worden”.30

Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 
2 februari 2007 blijkt dus duidelijk dat de berichten net 
vóór de programma’s sponsorvermeldingen moeten 
blijven en geen reclamespots mogen worden. Het was 
immers de gewoonte geworden om reclamespots te 
verkorten en als sponsorvermelding te gebruiken. 
Volgens diezelfde voorbereidingen is het de Regulator 
die moet waken over het verschil tussen een sponsor-
vermelding en een reclameboodschap.31

Het onderscheidend criterium is de boodschap, en niet 
de vorm van de sponsorvermelding of van de reclame-
boodschap. Zo kan een sponsorvermelding, in tegen-
stelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten 
tot consumptie. M.a.w. een sponsorvermelding mag 
geen specifieke promotionele elementen bevatten, zoals 
elementen die aanzetten tot consumptie of refereren 
aan kwaliteit of doeltreffendheid van het product of de 
dienst. 

Verder moeten gesponsorde programma’s duidelijk als 
dusdanig gekenmerkt worden door vermelding van 
naam en/of logo van de sponsor en moeten ze een dui-
delijke verwijzing naar het gesponsorde programma 
bevatten, in tegenstelling tot een reclameboodschap. 

3.5. Overzicht

De Regulator kan sancties opleggen na een klacht, een 
procedure inzake ambtshalve onderzoek en op verzoek 
van de Vlaamse Regering.
De Regulator ontving in 2007 weinig klachten. Zeker 
op het gebied van radio-omroep zijn er weinig klachten 
binnengekomen. De radio-omroepen verkiezen blijk-
baar om zo weinig mogelijk klachten bij de Regulator in 
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27 Voor de inventaris zie: http://www.vlaamseregulatormedia.be/documenta-

tie/verschil%20reclame%20sponsoring.pdf 

28 Parl. Doc., Vl. Parl., 2006-2007,  nr. 1021/2, p. 4.

29 Parl. Doc., Vl. Parl., 2006-2007,  nr. 1218/4, p. 3.

30 Parl. Doc., Vl. Parl., 2006-2007,  nr. 1021/1, p. 7.

31 Parl. Doc., Vl. Parl., 2006-2007,  nr. 1021/1, p. 7; Parl. Doc., Vl. Parl., 

2006-2007,  nr. 1021/ 2, p. 7.
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 2007 (VRM) 2006 (VRM) 2005 (VCM)
VT4 10.000 euro + waarschuwing 15.000 euro 10.000 euro
 25.000 euro   
VijfTV   waarschuwing
VTM 17.500 euro 10.000 euro  
 15.000 euro + waarschuwing   
VTM+Kanaal2   5.000 euro

JIM 10.000 euro* 
2.500 euro  2.500 euro

Eén 17.500 euro   
   2.500 euro   
Eén+Canvas   10.000 euro
Liberty TV.com   5.000 euro
TMF   2.500 euro  10.000 euro
Vitaya   5.000 euro
Euro 1080   waarschuwing
Canal + Rood/Blauw/16/9 
Nederland   15.000 euro

Canal + Rood/Blauw/16/9   15.000 euro
Move-X TV 2.000 euro
AVS 1.750 euro + waarschuwing   
ATV 2.250 euro Waarschuwing  
Focus TV 2.250 euro + waarschuwing Waarschuwing  
WTV-Zuid 2.250 euro + waarschuwing Waarschuwing  
Ring TV 2.750 euro + waarschuwing   
Rob TV 1.750 euro 500 euro  
RTV 2.250 euro Waarschuwing  
TVL 1.750 euro Waarschuwing  
TV Oost 2.250 euro Waarschuwing  
TV Brussel  500 euro  
Donna 1.500 euro   
4FM 1.500 euro  waarschuwing
Q-Music   waarschuwing
Totaal 126.750 euro  26.000 euro 77.500 euro
 6 waarschuwingen 6 waarschuwingen 4 waarschuwingen

* Tegen beslissing 2007/064 van 14/12/2007 heeft de VMMa een willig beroep ingediend. Op 22/02/2008 heeft de Regulator beslist om de boete te verminderen tot 5000 euro.

- 6  beslissingen met betrekking tot een procedure 
inzake ambtshalve onderzoek tegen radio-omroepen; 

- 6  beslissingen met betrekking tot een klacht tegen 
televisie-omroepen35;

- 1 beslissing met betrekking tot het afwijzen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde zend-
vergunning;

- 1 beslissing met betrekking tot de erkenning van een 
netwerkradio-omroep.36

De Algemene Kamer verleende in 2007 tevens 85 zend-
vergunningen of gewijzigde zendvergunningen aan 
particuliere radio-omroepen.

3.7. Het afleveren van een conformiteitsadvies bij 
de erkenning van lokale radio-omroepen

De Vlaamse Minister van Media heeft in de loop van 
2007 twee berichten betreffende de openstelling van de 
erkenningsprocedure voor een totaal van 16 frequenties 
voor lokale radio-omroepen gepubliceerd.37 De erken-
ning van lokale radio-omroepen gebeurt door de 

35  Op 21 september 2007 heeft de Algemene Kamer van de Regulator uitspraak 

gedaan inzake zes klachten ingediend bij het Vlaams Commissariaat voor de 

Media op 12 februari 2000 door Tomas Coppens, samen met 5 medeonder-

tekenaars. De Regulator heeft deze klachten hernomen omdat de Raad van 

State op 15 mei 2007 een beslissing heeft vernietigd van de rechtsvoorganger 

van de Regulator waarbij deze klachten onontvankelijk waren verklaard.  

36  Voor een volledig overzicht verwijzen we naar bijlage 10.1. waarin een sa-

menvatting gepresenteerd wordt van alle beslissingen van de Regulator.

37  Bericht betreffende de erkenning als lokale radio-omroep, Belgisch Staats-

blad, 30 mei 2007, p. 29215 e.v.
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De Kamer voor Onpartijdigheid en Bescherming 
Minderjarigen heeft in 2007 zeven beslissingen geno-
men.42 In wat volgt geven we een korte toelichting bij 
twee beslissingen waar een waarschuwing werd uitge-
sproken. 

4.1. Beslissing 2007/016 van 3 april 2007 in de 
zaak van Marc Dumortier tegen NV SBS Belgium 
(“Sex & The City”)

Op 9 februari 2007 werd een klacht ingediend tegen 
NV SBS Belgium. De klacht heeft betrekking op het 
programma “Sex & the City”, uitgezonden op VIJFtv tus-
sen 19.15 uur en 19.45 uur op 2 februari 2007. De 
klager is de mening toegedaan dat het programma in 
strijd is met de bescherming van minderjarigen en de 
belangen van zijn kinderen worden geschonden. De 
Regulator oordeelt dat de inhoud van het programma, 
althans wat de beelden van een masturberende man 
betreft, schade toebrengen aan de  geestelijke of zede-
lijke ontwikkeling van de minderjarige. Ook het ontbre-
ken van een auditieve waarschuwing dat beelden wor-
den getoond die niet voor kinderen bestemd zijn en het 
uur van uitzending liggen aan de basis van de waar-
schuwing die de VRM aan VIJFtv heeft gegeven. Tegen 
deze beslissing diende NV SBS Belgium een annulatie-
beroep bij de Raad van State in.

4.2. Beslissing 2007/032 van 26 juni 2007 in de 
zaak van Frank Vanhecke tegen NV VRT

Op 21 mei 2007 heeft Frank Vanhecke, lijsttrekker voor 
de Senaat van de politieke partij Vlaams Belang, een 
klacht ingediend tegen de openbare televisieomroep 
NV VRT. De klacht heeft betrekking op twee televisie-
debatten uitgezonden op 20 mei en 3 juni 2007 waarop 
de lijsttrekkers voor de nationale kieskring van de 
Senaat waren uitgenodigd, maar Frank Vanhecke 
geweerd werd. 
 
Ten gronde is de Regulator van oordeel dat, doordat de 
VRT twee televisiedebatten heeft georganiseerd tussen 
uitsluitend zogenaamde, door andere media, gedood-
verfde kandidaat- premiers, waarin méér dan een indruk 
is verwekt dat de inzet van de verkiezingen niet was: de 
democratische verkiezing van de vertegenwoordigers 
van de burgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en in de Senaat, doch een ‘kanseliersverkiezing’, de 
VRT een niet objectief en derhalve een niet redelijk 
verantwoord onderscheid heeft gecreëerd voor een 
gelijke categorie van personen. De Regulator komt tot 
de bevinding dat de VRT de verplichtingen van niet-
discriminatie en van politieke en ideologische onpartij-
digheid niet heeft nagekomen. De Regulator verklaart 
de klacht van Frank Vanhecke ontvankelijk en gegrond 
en legt aan NV VRT een waarschuwing op. Tegen deze 
beslissing heeft NV VRT een annulatieberoep bij de 
Raad van State ingediend.

42 Voor een overzicht verwijzen we naar de bijlage 10.1.

JAARVERSLAG.indd   32 25-03-2008   10:28:30



33

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7

JAARVERSLAG.indd   33 25-03-2008   10:28:31



JAARVERSLAG.indd   34 25-03-2008   10:28:31



35

5.1. Mediaconcentratie 

5.1.1. Wettelijk kader

De Regulator heeft de opdracht gekregen om concentra-
ties in de audiovisuele en geschreven media in kaart te 
brengen. Verschuivingen en evoluties binnen de 
Vlaamse mediasector moeten worden geregistreerd en 
gesignaleerd. Eigendomsstructuren en marktaandelen 
van de verschillende mediaspelers vormen daarbij het 
uitgangspunt voor verdere analyse. 

5.1.2.  Werkwijze

5.1.2.1. Informatieverzameling

In het kader van deze opdracht werd in 2007 een instru-
mentarium uitgewerkt voor het systematisch verzame-
len van relevante data. In eerste instantie werd getracht 
alle bedrijven te identificeren die instaan voor, of ver-
bonden zijn met het Vlaamse media-aanbod. 
Vertrekkende vanuit de erkende televisie- en radio-

omroepen, werd de lijst van media-ondernemingen 
aangevuld met andere bedrijven zoals krantengroepen, 
distributeurs, telecomoperatoren en reclameregies. 
Op basis van twee primaire informatiebronnen - de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Nationale 
Bank van België - werd voor alle geïdentificeerde  
mediabedrijven relevante informatie verzameld. Aan de 
hand van de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
(KBO)43 werden KBO-fiches opgezocht en werden gege-
vens over KBO-nummer, rechtsvorm en nace-codes 
verzameld. De jaarrekeningen neergelegd bij de 
Nationale Bank van België vormen de tweede bron voor 
informatie en leveren voornamelijk financiële gegevens 
zoals omzet, bedrijfswinst en aantal werknemers. 

5.1.2.2.  Mediadatabank

Al deze gegevens werden gestructureerd en in een eigen 
databank gegoten die het uitgangspunt vormt voor ver-
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5. ECONOMISChE ANALySE
 VAN DE SECTOR

43  Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) is een initiatief van FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie.
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der onderzoek naar mediaconcentratie in Vlaanderen. 
De databank stelt de Regulator in staat om op regelma-
tige en gestructureerde wijze, relevante rapporten op te 
stellen. Het uiteindelijke doel van de databank is een 
jaarlijks rapport over mediaconcentratie in Vlaanderen 
te publiceren. Alvorens tot die jaarlijkse publicatie over 
te gaan, werd besloten om modulair te werken en op 
regelmatige tijdstippen deelrapporten aan de sector 
voor te leggen. 

5.1.2.3.  Rapportering

In 2007 werd een eerste deelrapport opgesteld en voor-
gelegd aan de sector. Het rapport over het “media-aan-
bod in Vlaanderen” geeft een overzicht van het Vlaamse 
aanbod van mediadiensten en producten.44 Het aanbod 
wordt daarbij opgedeeld in verschillende soorten media 
zoals de particuliere en openbare televisieomroepen, 
radio’s, websites, exploitatiemaatschappijen, dag- en 
periodieke bladen, productiehuizen, netwerk/omroep-
signaaltransmissies en reclameregies. Hierbij moet wor-
den opgemerkt dat de afbakening van welke producten 
tot de mediasector behoren, een steeds moeilijkere 
opgave wordt. De introductie van user generated con-
tent, de verhoogde interactiviteit en de vele crossmedi-
ale producten maken het moeilijk om de mediasector 
exact af te bakenen. 

In het rapport worden tevens de belangrijkste aandeel-
houders van de aanbieder opgesomd, zodat het moge-
lijk wordt inzicht te krijgen in relaties die tussen som-
mige mediagroepen bestaan. Aan de hand van deze 
indeling geeft dit document alvast een eerste inzicht wie 
de spelers zijn in het Vlaamse medialandschap. Er werd 
ook gewerkt aan de aanzet voor andere deelrapporten 
die in de loop van 2008 mogen worden verwacht.45

De databank is niet alleen een raamwerk voor jaarlijkse 
rapportering over de Vlaamse mediaconcentratie, maar 
biedt tevens een kader voor het beantwoorden van ad 
hoc-vragen. In 2007 bijvoorbeeld werd een situatie-
schets opgesteld over regionale televisie in Vlaanderen. 
Gezien de opsplitsing van bevoegdheden tussen VZW’s 
en exploitatiemaatschappijen, is het landschap van de 
Vlaamse regionale televisie vrij complex. De databank 
stelt de Regulator in staat om systematisch data te ver-
zamelen en te ordenen zodat de specifieke situatie van 
de regionale televisie in kaart kon worden gebracht. 

Naast het oprichten en onderhouden van de mediadata-
bank, houdt de Regulator tevens een nieuwsoverzicht 
bij, wat de Regulator de mogelijkheid biedt om trends 

in het medialandschap te ontdekken en te signaleren. 
Een van die opvallende trends in 2007 was de verdere 
verbreding van aanbod van de belangrijkste mediagroe-
pen. Mediabedrijven beperken hun aanbod niet langer 
tot één of twee mediavormen, maar investeren volop in 
een divers gamma van mediaproducten en -diensten. 
Een tweede belangrijke trend, die zich in 2008 onge-
twijfeld verder zal doorzetten, is de opkomst van digi-
tale televisie. Er werd in 2007 sterk geïnvesteerd in het 
aantal aangeboden zenders en diensten. Dit resulteerde 
in een aanzienlijke toename van het aantal abonnees 
voor alle aanbieders van digitale televisie. 

5.2. De marktdefinitie en -analys

5.2.1.  Algemeen kader

Het in 2002 aangenomen Europees regelgevend kader 
voor elektronische communicatienetwerken had de 
nationale regelgevende instanties (NRI’s) een aantal 
opdrachten gegeven, onder meer met betrekking tot het 
aflijnen van de relevante markten, het analyseren van 
deze relevante markten, en het opleggen (waar passend) 
van verplichtingen inzake toegang en interconnectie 
aan ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht op 
18 deelmarkten binnen de telecomsector.

Als gevolg van de federale staatsstructuur en de 
organisatie van de bevoegdheidsverdeling zijn er in 
België meerdere NRI’s actief. Het Belgisch Instituut 
voor Post en Telecommunicatie (BIPT) nam de 
analyse van de deelmarkten 1 t.e.m. 17 voor zijn 
rekening. Van de Vlaamse Regulator voor de Media, 
de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) van de 
Franse Gemeenschap, de Medienrat van de Duitstalige 
Gemeenschap werd verwacht dat zij deelmarkt 18 (= 
Wholesale omroeptransmissiediensten, voor het leveren 
van omroepinhoud aan eindgebruikers) analyseren. 

44 http://www.vlaamseregulatormedia.be/documentatie/Media%20

aanbod%20Vlaanderen%2019_11_2007.pdf 

45   Een tweede rapport ‘Overzicht van de mediagroepen in Vlaanderen’ ver-

scheen op 25 januari 2008 op de website van de Regulator: http://www.

vlaamseregulatormedia.be/documentatie/Mediagroepen%20in%20Vlaande-

ren.pdf 

46 Arbitragehof, arrest nr. 128/2005, 13 juli 2005, Belgisch Staatsblad, 5 augus-

tus 2005
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Het gaat om documenten m.b.t.: 

Op 24 december 2007 heeft de Regulator daarnaast 
bezwaar aangetekend bij het BIPT tegen een passage in 
het consultatiedocument “Raadpleging betreffende het 
ontwerpbesluit kwalitatief aspect van het BROTsoll”. In 
dit document werd immers gesteld: “Omdat huurlijnen 
bestaan in een levering van capaciteit spreekt het van-
zelf dat het niet gaat om de levering van het systeem 
zelf, maar dat huurlijnen wel degelijk onder de definitie 
van een dienst vallen. Omdat het samenwerkingsak-
koord enkel van toepassing is op netwerken, met uitzon-
dering van de diensten, valt dit ontwerpbesluit niet 
onder het toepassingsgebied van het samenwerkingsak-
koord en hoeft het niet aan de overige mediaregulatoren 
te worden voorgelegd.”, terwijl het samenwerkingsak-
koord geen expliciete uitsluiting van diensten voorziet.

Zoals daarnet reeds werd toegelicht waren de bevoegd-
heden van de VRM nog niet volledig hersteld binnen de 
rechtsorde van de Vlaamse Gemeenschap op het 
moment dat het ontwerpbesluit van de Raad van het 
BIPT met betrekking tot de markten 11 en 12 werd voor-
gelegd. De Raad van State had in zijn advies 41.711/VR 
van 28 november 2006 uiteengezet, dat de plicht tot 
samenwerking er niet toe beperkt is dat de andere regu-
latoren dienen na te gaan of de ontwerpbeslissing “geen 
afbreuk doet aan hun bevoegdheden”48. Ze dienen 
daarentegen in onderlinge overeenstemming beslissin-
gen te nemen “ten aanzien van een infrastructuur die 

gebruikt wordt voor de transmissie van zowel de radio-
omroep en de televisieprogramma’s, waarvoor de 
gemeenschappen bevoegd zijn, als voor de andere elek-
tronische communicatiediensten, waarvoor de federale 
overheid bevoegd is”49.
 
Om deze redenen heeft de Regulator de wens uitge-
drukt zo spoedig mogelijk, nadat de bevoegdheden van 
de VRM waren hersteld, zijn verantwoordelijkheid terug 
op te nemen en vanuit de invalshoek van de Regulator 
een analyse van de markten 11 en 12 (in het nieuwe 
Europese kader de markten 4 en 5) uit te voeren. Dit 
staat de Regulator toe een gefundeerd oordeel te vellen. 
Op die manier kan de VRM op inhoudelijk vlak mee-
werken (met de andere regulerende instanties) aan een 
gezamenlijk besluit ten aanzien van een infrastructuur 
die zowel voor de transmissie van de radio-omroep en 
televisieprogramma’s, als voor de andere elektronische 
communicatiediensten gebruikt wordt. De Regulator is 
van oordeel dat een termijn van 18 maanden zou moe-
ten volstaan om tot dit gemeenschappelijk besluit van 
BIPT, VRM, CSA en Medienrat te komen. 

Om de marktregulering niet te verstoren, heeft de 
Regulator geen bezwaar geuit tegen het ontwerpbesluit, 
op voorwaarde dat de gelding ervan beperkt werd uiter-
lijk tot 18 maanden na het in werking treden van het 
Vlaamse hersteldecreet. Dat standpunt houdt geen 
inhoudelijke beoordeling van de ontwerpbesluiten van 
het BIPT in, noch in negatieve zin, noch in positieve 
zin, omdat de Regulator een gefundeerd oordeel vanuit 
de invalshoek omroep alleen kan vellen na het uitvoe-
ren van een analyse van de markt, terwijl de Regulator 
anderzijds niet voor een voldongen feiten wilde gesteld 
worden indien hij op grond van die marktanalyse aan-
passingen aan het bestaande kader zou dienen te vra-
gen.

48 Parl. Doc., Kamer 2006-2007, nr. 51 2761/011, p.8.  

49 Parl. Doc., Kamer 2006-2007, nr. 51 2761/011, p.6.

Thema’s
Aangemeld bij 

de Regulator op
Antwoord 

Regulator op

WLR referentie-
aanbod (BROW)

8 februari 2007 20 februari 2007

Markten 11 & 12 8 oktober 2007 22 oktober 2007

BRUO ReADSL2 11 oktober 2007 26 oktober 2007

Broba 2008 31 oktober 2007
12 november 

2007

Bruo en Broba 
Forecasting & 

SLA
31 oktober 2007

12 november 
2007

Markten 11 & 12
5 november 

2007
12 november 

2007

BROBA reADSL+
20 november 

2007
4 december 

2007
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Niet alleen het in kaart brengen van de mediaconcen-
traties en de marktanalyse is een nieuwe opdracht van 
de Regulator, ook het toezicht op de naleving van de 
beheersovereenkomst door de openbare omroep (artikel 
169, § 2, 10° van het Mediadecreet) is sinds kort een 
taak van de Regulator.50 In 2007 zijn er verscheidene 
vergaderingen met de VRT doorgegaan.

Voor het eerste verslag over het jaar 2007 is gewerkt 
met (vertrouwelijke) kwartaalrapporteringen. Dit liet toe 
om stelselmatig een afsprakenkader op te bouwen over 
het bepalen van zowel de meetsystemen, als de rappor-
tering.51 Het is de bedoeling om voor het verslag over 
het jaar 2008 niet meer te werken met kwartaalrappor-
ten, doch meteen over te gaan naar een jaarlijkse rap-
portering.

Er is een gezamenlijk kader afgesproken waarin zowel 
de performantiemaatstaven, die onder die noemer zijn 
opgenomen in de beheersovereenkomst van de VRT, als 
afgeleide performantiemaatstaven die in de tekst van de 
beheersovereenkomst verweven zijn, besproken zullen 
worden. Afhankelijk van de performantiemaatstaven 
worden er door de VRT zowel cijfers als descriptieve 

passages overgemaakt. De cijfers die door de VRT wor-
den overgemaakt zijn zowel CIM-Audimetrie voor tele-
visie, CIM-Radiostudie voor Radio, als cijfers van de 
studiedienst van de VRT. De cijfers van de studiedienst 
zelf zijn door de Regulator steekproefgewijs gecontro-
leerd. Voor het bepalen van het VRT-radiokanaal dat 
door het publiek herkend moet worden als een radio 
met een Nederlandstalig muziekprofiel is door de VRT 
een onderzoek uitbesteed aan een onderzoeksbureau. 
In april 2008 is een afrondende vergadering in het kader 
van de rapportering van de performantiemaatstaven 
voor het jaar 2007 gepland tussen de Regulator en de 
VRT. Het finale rapport zal, gelijktijdig met het jaarver-
slag van de VRT, vóór 1 juni 2008 aan de Vlaamse 
Regering worden overgemaakt en zal door de Vlaamse 
Regering aan het Vlaams Parlement vóór 30 september 
worden voorgelegd.

Dit toezicht is complementair met het toezicht door de 
Vlaamse Regering via de gemeenschapsafgevaardigde.
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DOOR DE VRT

50 Zie hiervoor artikels 9 en 10 van de beheersovereenkomst van de VRM.

51 Zie hiervoor artikel 10, 5de lid van de beheersovereenkomst van de VRM.
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7.1.  EPRA

Ook in 2007 nam de Regulator deel aan twee door 
EPRA, het European Platform of Regulatory Authorities, 
georganiseerde congressen. EPRA is een vereniging van 
Europese omroepregulatoren, die streeft naar een per-
manent overleg en uitwisseling van ervaringen tussen 
Europese omroepregulatoren. Nieuwe evoluties binnen 
het medialandschap en de omzetting van deze evoluties 
in nieuwe regelgeving worden er informeel besproken.

Het eerste congres vond plaats in Praag (Tsjechië) van 
16 tot en met 18 mei 2007. Volgende thema’s kwamen 
er onder andere aan bod:

* de onafhankelijkheid van regulatoren;

* mediaconcentratie en pluralisme;

* reclame en ‘editorial split’.

Het tweede congres ging door in Sofia (Bulgarije) van 3 
tot en met 5 oktober 2007. Volgende thema’s kwamen 
er onder andere aan bod:

* de nieuwe richtlijn Audiovisuele Media Diensten – 
nieuwe uitdagingen voor regulatoren;

* product placement – toepassing van nieuwe regelge-
ving;

* digitale radio en televisie: wat is de stand van zaken 
en welke problemen stellen er zich?;

* technische en praktische aspecten van monitoring;

* de digitale toekomst: welke uitdagingen zijn er voor 
het opstellen van regelgeving?

Informatie wordt niet enkel uitgewisseld via de EPRA-
congressen, maar ook via het EPRA-forum waar regelma-
tig vragenlijsten worden rondgestuurd over een bepaald 
thema. De Vlaamse Regulator beantwoordt telkenmale 
deze vragenlijsten. De Regulator heeft ook zelf rond 
twee thema’s52  een vragenlijst verstuurd. Op die manier 
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7. CONTACTEN 
MET ANDERE INSTANTIES

52 De eerste vragenlijst behandelde de praktische toepassing van reclamebum-

pers en de tweede vragenlijst peilde naar de interpretatie van ‘rechtstreeks 

afgeleide ondersteunende producten’. 
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kan hij achterhalen hoe toezichthoudende instanties in 
andere landen over deze onderwerpen denken en toe-
passing geven in hun beslissingen. 

7.2. Europese Commissie

De Regulator nam tevens deel aan een overlegvergade-
ring van de ‘High Level Group of Regulatory Authorities 
in the Field of Broadcasting’ op de Europese Commissie 
op 30 oktober 2007. Daarnaast was er ook regelmatig 
informeel overleg met vertegenwoordigers van de Euro-
pese Commissie.

7.3. Samenwerking tussen de verschillende re-
gulerende instanties

7.3.1. Algemeen

2007 was een bijzonder jaar voor de samenwerking 
tussen de regulerende instanties in België doordat, zo-
als hiervoor reeds aangegeven, op 17 november 2006 
tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 
een samenwerkingsakkoord is gesloten “betreffende het 
wederzijds consulteren bij het opstellen van regelge-
ving inzake elektronische communicatienetwerken, het 
uitwisselen van informatie en de uitoefening van de be-
voegdheden met betrekking tot elektronische communi-
catienetwerken door de regulerende instanties bevoegd 
voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie”.
Hierdoor was er gedurende het laatste kwartaal 2007 
een permanent overleg met de CSA, het BIPT en de Me-
dienrat. 

7.3.2. Het Nederlands Commissariaat voor de 
Media (CVDM) 

Op 26 maart 2007 legde het Nederlands Commissari-
aat voor de Media een werkbezoek af aan de Regulator. 
Bij die gelegenheid werd de werking van de Regulator 
voorgesteld, werden informele contacten uitgewisseld 
en werden enkele gemeenschappelijke aandachtspun-
ten besproken.

7.3.3. De Medienrat der deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens

De Medienrat van de Duitstalige Gemeenschap van Bel-
gië werd door de Regulator ontvangen op 7 juni 2007. 
De Regulator heeft bij die gelegenheid zijn werking 
voorgesteld en enkele aandachtspunten geformuleerd 

die de Medienrat kunnen helpen bij het opstarten van 
zijn organisatie.

7.3.4. OFCOM

Een delegatie van de Regulator heeft op 11 december 
2007 een werkbezoek gebracht aan het Office of Com-
munications (OFCOM), de onafhankelijke regulator en 
mededingingsautoriteit in het Verenigd Koninkrijk op 
het gebied van omroep en telecommunicatie. 
Tevens werd een werkbezoek afgelegd aan het Broad-
cast Advertising Clearance Centre (BACC), een gespeci-
aliseerd zelfregulerend agentschap opgericht door een 
aantal commerciële televisieomroepen met de bedoe-
ling om televisiereclame nog voor ze wordt uitgezon-
den, te screenen en te onderzoeken of ze in overeen-
stemming is met de regelgeving.
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8.1. Europese richtlijn ‘Audiovisuele mediadien-
sten’

Op 11 december 2007 hebben het Europees Parlement 
en de Raad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn53  
aangenomen die de richtlijn ‘Televisie zonder Grenzen’ 
van 1989 (hierna: TZG-RL) op verschillende punten 
wijzigt om tegemoet te komen aan nieuwe evoluties in 
de audiovisuele mediasector. De richtlijn zal echter pas 
op de Vlaamse omroepen van toepassing zijn, nadat ze 
is omgezet door de Vlaamse decreetgever, die daarvoor 
de tijd heeft tot uiterlijk 19 december 2009. Zolang het 
Mediadecreet niet wordt aangepast, houdt de Regulator 
in zijn beslissingen enkel rekening met het huidige 
Mediadecreet.

De meest opvallende vernieuwing is de uitbreiding van 
het toepassingsgebied van de richtlijn. De nieuwe term 
‘audiovisuele mediadienst’ omvat niet meer enkel tradi-
tionele televisie (d.w.z. lineaire audiovisuele media-
diensten), maar ook op aanvraag diensten (d.w.z. niet-
lineaire audiovisuele mediadiensten). De richtlijn is dus 
van toepassing op onder meer analoge en digitale tele-

visie, live streaming, webcasting en ‘near-video-on-
demand’, maar ook op ‘video-on-demand’. De nieuwe 
richtlijn voorziet in een minder strenge wetgeving voor 
audiovisuele mediadiensten op aanvraag. Aangezien ze 
verschillen van lineaire audiovisuele mediadiensten in 
de keuze en de invloed van de gebruiker en in de gevol-
gen ervan voor de samenleving, dienen ze uitsluitend 
aan de basisvoorschriften van de richtlijn te voldoen. 

De nieuwe richtlijn wordt verder gekenmerkt door een 
versoepeling van de reclameregels. De kwantitatieve 
beperkingen worden, net als de regels voor het invoe-
gen van televisiereclame, meer flexibel, terwijl de kwa-
litatieve beperkingen wel blijven gelden. De lidstaten 
krijgen ook de mogelijkheid om van het algemeen ver-
bod op productplaatsing af te wijken en het, onder 
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53 Aanbeveling van de Commissie, 17 december 2007 betreffende relevante 

producten- en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector die 

overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de 

Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische 

communicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante kunnen wor-

den onderworpen, Pb. L. 28 december 2007, afl. 344, 65.
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bepaalde voorwaarden, toe te laten in cinematografi-
sche producties, films en series, sportprogramma’s en 
lichte amusementsprogramma’s of in geval van gratis 
geleverde goederen, zoals productiehulp en prijzen, in 
een programma. 

Andere nieuwe bepalingen die de richtlijn invoert zijn 
onder meer:

- een procedure om af te wijken van het land-van-
oorsprongbeginsel (de richtlijn volgt hiermee de 
rechtspraak van het Europees Hof van Justitie)

- regels inzake korte nieuwsverslagen

- de verplichting voor lidstaten om co- en zelfregule-
ring te stimuleren

- informatieverplichtingen voor aanbieders van audio-
visuele mediadiensten.

8.2. ARKADE-project: “Studie naar een nieuwe 
Aanpak van het Regelgevend Kader voor media in 
Vlaanderen: Analyse DROT & Evaluatie toekomst-
scenario’s”

Het Vlaamse Mediadecreet bestaat in zijn huidige vorm 
uit een verzameling van afzonderlijke decreten en 
besluiten die sinds de jaren tachtig werden uitgevaar-
digd. Europese ontwikkelingen en evoluties in het 
Vlaamse media-landschap gaven telkens aanleiding tot 
ad hoc aanpassingen van het Mediadecreet. Een aantal 
specifieke evoluties van de afgelopen jaren (hoofdzake-
lijk: het ontstaan van allerlei nieuwe mediavormen en 
de herziening van de Europese richtlijn ‘Televisie zon-
der Grenzen’) deden de vraag rijzen of dit geheel van 
regels nog wel coherent was en een antwoord kon bie-
den op de uitdagingen van het digitale mediatijdperk 
van de 21ste eeuw.

Aan de onderzoeksgroep ICRI/IBBT (KULeuven) werd 
gevraagd om het ARKADE-project uit te voeren. Vanuit 
een juridisch perspectief hebben zij, binnen het huidige 
grondwettelijke en bevoegdheidsrechtelijke kader, over 
deze problematiek een wetenschappelijk onderbouwde 
visie ontwikkeld en een plan van aanpak ontworpen 
voor een efficiënter en toekomstgericht regelgevend 
kader. Daartoe werden de volgende deeltaken voor-
zien:

- het schetsen van relevante wijzingen in het econo-
mische en technologische medialandschap en het 
toelichten van het conceptuele kader in verband met 
het lagenmodel en de waardenketen in Vlaamse en 

Europese context;

 - het maken van een vergelijkende studie van het 
begrippenapparaat en de daarmee gepaard gaande 
verplichtingen in de mediawetgeving in een aantal 
ons omringende landen, inclusief de aanpak voor 
een aantal specifieke vraagstukken;

- het doorlichten van de tekortkomingen van het hui-
dige Mediadecreet om lacunes en inconsistenties 
bloot te leggen zowel op het conceptuele, als op het 
inhoudelijke niveau;

- het schrijven van een eindrapport met de voornaam-
ste bevindingen die uit de analyses naar voren zijn 
gekomen en het formuleren van een aantal belang-
rijke beleidskeuzes waarover bij het uitwerken van 
een nieuw decretaal kader voor de Vlaamse media-
sector beslist zal moeten worden.

De Regulator was tijdens de looptijd van het project (30 
weken) telkens aanwezig bij de vergaderingen waarop 
de voortgang van het project werd besproken. Op deze 
vergaderingen kon de Regulator opmerkingen geven bij 
de (ontwerp)rapporten van ICRI. Ook tussen de verga-
deringen door werd contact gehouden om verduidelij-
king te geven en/of vragen te stellen waar dit nodig was. 
Dit was onder meer het geval voor vragen over de 
beroepsprocedure tegen beslissingen van de Regulator, 
de aard van de onderzoeksrapporten van de onder-
zoekscel van de Regulator en het feit dat de Regulator 
kan beschikken over de opgelegde administratieve geld-
boetes.

Via maandelijkse meetings van een stuurcomité zal de 
Regulator nu ook meewerken aan het maken van 
beleidskeuzes voor het nieuwe Mediadecreet. De eerste 
vergadering vond plaats op 17 december 2007. Tijdens 
deze vergadering werd gediscussieerd over een nieuw 
begrippenkader.

8.3. Herziening Europese regels voor elektronische 
communicatie

Aangezien het huidige Europese regelgevend kader 
voor elektronische communicatienetwerken en -dien-
sten dateert van 2002 deed de Europese Commissie op 
13 november 2007, na twee jaar voorbereiding en con-
sulteren van belanghebbenden, voorstellen om het 
kader te moderniseren.

De belangrijkste aspecten ervan zijn: nieuwe consu-
mentenrechten, meer nadruk op de veiligheid van de 
communicatienetwerken, aandacht voor de onafhanke-
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9.1. Melding artikel 112 Mediadecreet
 
Artikel 112 van het Mediadecreet bepaalt dat de televi-
sieomroepen van of erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap elk jaar vóór 31 maart aan de Regulator 
alle omroepprogramma’s of diensten van derden moe-
ten doorgeven die, hoewel ze geen deel uitmaken van 
het eigen omroepprogramma van de televisieomroep, 
worden doorgegeven, al dan niet in gecodeerde vorm, 
via het kanaal waarop ook het eigen erkende omroep-
programma van de televisieomroep wordt doorgegeven. 
De Regulator stelt vast dat de naleving van deze bepa-
ling door de televisieomroepen te wensen overlaat.

De Regulator heeft de omroepen gewezen op het 
bestaan van deze bepaling. De omroepen hebben de 
gevraagde gegevens nadien aan de Regulator bezorgd. 
De Regulator roept de omroepen op om in de toekomst 
de verplichtingen die voortspruiten uit deze bepaling 
strikt uit te voeren.

9.2. Het afschaffen van het werkingsverslag voor 
de radio’s

Door het decreet van 2 februari 2007 werd voor de 
meeste particuliere omroepen de verplichting afgeschaft 
om jaarlijks aan de Regulator over hun werking en 
financiering te rapporteren. In de praktijk betekende dit 
dat:

- voor landelijke, regionale, lokale radio-omroepen, 
netwerkradio’s en radiodiensten de verplichting ver-
viel om jaarlijks een werkings- en financieel verslag 
te bezorgen;

- voor landelijke televisieomroepen, doelgroep- en 
themaomroepen, betaalomroepen en  telewinkelom-
roepen  de verplichting verviel om jaarlijks de balans 
en de jaarrekening en een werkingsverslag te bezor-
gen;  

- voor televisiediensten de verplichting verviel om 
jaarlijks een verslag te bezorgen over de manier 
waarop ze voldoen aan het Mediadecreet en de uit-
voeringsbesluiten.

Voor de regionale televisieomroepen bleef de verplich-
ting om jaarlijks aan de Regulator een werkingsverslag 
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en een financieel verslag voor te leggen ongewijzigd 
behouden. De Regulator betreurt het afschaffen van de 
verplichting tot het indienen van een werkings- en 
financieel verslag voor sommige actoren. De Regulator 
wenst net als in het jaarverslag 2006 te wijzen op het 
nut en het belang van het indienen van een werkings- 
en financieel verslag door alle omroepen.  Deze versla-
gen zijn voor de Regulator immers bij de uitoefening 
van de eigen bevoegdheden, in het bijzonder het toe-
zicht op de naleving van en de beteugeling van de 
inbreuken op de bepalingen van het Mediadecreet, een 
onmisbaar werkinstrument.

9.3. Problematiek van de technische controles 

De Vlaamse Regulator voor de Media wil er op wijzen 
dat een efficiënte handhaving van de regelgeving inzake 
de uitzendingen door de radio-omroepen die onder de 
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen 
geen eenvoudige opdracht is. Bij klachten inzake de 
storing van uitzendingen van Vlaamse radio-omroepen 
doet de Regulator steeds een beroep op het BIPT. De 
vaststellingen van het BIPT zijn voor de Regulator nood-
zakelijk om op rechtsgeldige wijze een beslissing te 
kunnen treffen inzake mogelijke overtredingen en niet-
conform zendgedrag door de betrokken radio-
omroep(en). 

Hoewel het aantal formele storingsklachten de voorbije 
twee jaren is gedaald ten opzichte van voorgaande 
jaren, betekent dit niet dat er geen storingen meer zou-
den zijn. Uit navraag blijkt dat minder en minder radio’s 
de klachtprocedure voor de Regulator aanwenden wan-
neer zij geconfronteerd worden met storingen. Eén van 
de elementen die hierin ongetwijfeld een rol speelt, is 
de (lange) duur van de afhandelingstermijn van een 
klachtdossier. Ook is het BIPT reeds meermaals tot de 
vaststelling gekomen dat een radio-omroep die een 
klacht neerlegt tegen een andere radio-omroep, en die 
volgens een vaste werkwijze van het BIPT als eerste zelf 
aan een controle wordt onderworpen, zelf de vergunde 
zendvoorwaarden niet blijkt na te leven. In andere 
gevallen is het BIPT van mening dat de vergunde zend-
voorwaarden in feite niet tot het beoogde zendgedrag 
kunnen leiden. In dergelijke gevallen neemt het BIPT 
momenteel de houding aan (voorlopig) geen verder 
onderzoek te verrichten naar het zendgedrag van de 
radio-omroep(en) die door de klagende radio als sto-
rend wordt aangeduid. Deze werkwijze werd door het 
BIPT vastgelegd naar aanleiding van de nood aan een 
globale aanpak in verband met de onderlinge storingen 

tussen radio-omroepen die onder de bevoegdheid van 
de verschillende gemeenschappen vallen (bv. storingen 
bij een Vlaamse lokale radio veroorzaakt door een 
Waalse lokale radio en/of omgekeerd). De Regulator 
begrijpt dat deze werkwijze van het BIPT kadert in een 
pragmatische aanpak van het storingsprobleem m.b.t. 
radio-omroepen onder de bevoegdheid van de verschil-
lende gemeenschappen en in de voor het BIPT bijko-
mende mogelijkheid om zelf passende maatregelen te 
ondernemen om de schadelijke storingen te doen 
ophouden55.

Het BIPT hanteert deze werkwijze echter ook in klacht-
dossiers waarin louter radio-omroepen zijn betrokken 
die zich onder de bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap bevinden. Deze evolutie heeft echter 
rechtstreekse gevolgen voor de rechtsvoering in de 
klachtprocedures voor de Regulator en schept een ern-
stig probleem. Telkens het BIPT vaststelt dat een kla-
gende radio ook zelf de vergunde zendvoorwaarden 
niet blijkt na te leven of oordeelt dat de vergunde zend-
voorwaarden in feite niet tot het beoogde zendgedrag 
kunnen leiden, wordt elk verder onderzoek naar de als 
stoorder aangeduide radio-omroep(en) gestaakt, waar-
door de Regulator feitelijk niet tot een uitspraak kan 
komen in de aangespannen klachtprocedure en de 
afhandeling van de klachtprocedure wordt verhinderd. 
De Regulator wil het toezicht op de naleving van de 
regelgeving op een efficiënte, correcte en door de regel-
gever bedoelde wijze kunnen uitoefenen. Bij een vraag 
aan het BIPT om een technische controle uit te voeren, 
wil de Regulator de vaststellingen m.b.t. tot alle betrok-
ken radio-omroepen ontvangen zodat hij tot een uit-
spraak kan komen.56

De Regulator is ervan overtuigd dat een plichtsvolle 
werking van elke betrokken instantie, een daadwerke-
lijk uitoefenen van de wettelijk toebedeelde bevoegdhe-
den en een correcte en vlotte samenwerking tussen de 
verschillende instanties de orde in het gebruik van het 
frequentiespectrum ten goede komt. De Regulator heeft 

55 De regeling die het BIPT meer slagkracht geeft, treedt uiterlijk op 1 juni 2008 

in werking (art. 4, §§ 1 en 2, en 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 

januari 2007 betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodu-

latie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz, Belgisch Staatsblad, 16 februari 2007, 

p. 7672).

56 De mogelijkheid om het BIPT op gemotiveerde wijze te vragen technische 

controles uit te voeren van klankradio-omroepen is ook nadrukkelijk vastge-

legd in artikel 3, §1, 4° van het Koninklijk besluit van 26 januari 2007 betref-

fende de etherpolitie met betrekking tot de frequentiemodulatie in de band 

87.5 Mhz – 108 Mhz. De Regulator is daarbij van oordeel dat een dergelijke 

vraag ook een verplichting meebrengt de gevraagde controles uit te voeren.
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vergunning elektronisch worden ingediend. Artikel 170, 
§1 vereist immers dat er een elektronische handtekening 
wordt aangebracht op de documenten en vele burgers 
beschikken niet over een elektronische identiteitskaart 
met chip om aan deze vereiste te voldoen. De Regulator 
is dan ook voorstander om de wetgeving te versoepelen 
zodat, naar het voorbeeld van een aantal omringende 
regulatoren, gebruik kan gemaakt worden van een elek-
tronisch klachtenformulier zonder dat daar een elektro-
nische handtekening is voor vereist. Deze administra-
tieve vereenvoudiging zou de klachtenprocedure aan-
zienlijk gebruiksvriendelijker maken. 

9.7. Dossier erkenning landelijke radio-omroepen 
door het Vlaams Commissariaat voor de Media

In de nasleep van de erkenning van landelijke radio-
omroepen kwam het Vlaams Commissariaat voor de 
Media, de rechtsvoorganger van de Regulator, in een 
ware mediastorm terecht waarbij het Commissariaat en 
zijn leden zwaar onder vuur kwamen te liggen. Het 
Commissariaat en zijn leden hebben steeds benadrukt 
correct en te goeder trouw te hebben gehandeld in dit 
dossier. 
 
Uit het gerechtelijk onderzoek bleek reeds in 2005 dat 
noch het Commissariaat, noch zijn  leden onregelmatig-
heden in dit dossier hebben begaan. Dit werd bevestigd 
in het arrest van 10 september 2007 van het hof van 
beroep te Brussel waar de rechter besluit dat er geen 
fout is begaan, noch door het Vlaams Commissariaat 
voor de Media, noch door haar Commissarissen bij de 
toewijzing van de licenties voor de twee landelijke nati-
onale commerciële radio’s (4FM en Q-music) in 2001. 
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De Regulator heeft in 2007 73 formele beslissingen 
genomen. Daarnaast werd in 85 gevallen zendvergun-
ningen of gewijzigde zendvergunningen aan particulie-
re radio-omroepen toegekend. De beslissingen betref-
fende de klachten- en ambtshalve procedures en de 
erkenningen/verlengingen van televisie- en radio-
omroepen alsook elektronische communicatiewerken 
worden in dit overzicht gepresenteerd en kunnen op de 
website van de Regulator (www.vlaamseregulatorme-
dia.be) worden geraadpleegd.

1.  BESLISSINGEN GENOMEN NA EEN BIJ DE 
REGULATOR INGEDIENDE KLACHT

Er werden acht beslissingen genomen met betrekking 
tot een klacht tegen radio-omroepen. In totaal werden 2 
sancties opgelegd: 
1. Beslissing 2007/001: VZW Jobero tegen VZW Vrije 

en Open communicatie (VROPECO): klacht niet 
ontvankelijk.

2. Beslissing 2007/005: VZW Limburgia wordt gesanc-
tioneerd met een administratieve geldboete van 
1.250 euro na een storingsklacht van VZW 
Westpoint.

3. Beslissing 2007/006: VZW Via Media tegen VRM 
(bezwaar tegen beslissing nr. 2006/043 van 30 juni 
2006): klacht gedeeltelijk ontvankelijk, maar niet 
gegrond.

4. Beslissing 2007/014: VZW M-Power tegen VZW 
Radio Pajottenland 1999: klacht niet ontvankelijk.

5. Beslissing 2007/017:  VZW Radio Reflex Mechelen 
wordt gesanctioneerd met een administratieve geld-
boete van 1.250 euro na een storingsklacht van 
VZW Radio Sint-Jan.

6. Beslissing 2007/026: VZW Radio Tienen tegen VZW 
Calipso en VZW 94: klacht wordt afgewezen.

7. Beslissing 2007/027: VZW Radio 1 FM tegen VZW 
Nieuwsradio: klacht niet ontvankelijk.

8. Beslissing 2007/056: VZW Vivaldi tegen VZW Radio 
Brouwer: klacht niet ontvankelijk.

De Algemene Kamer heeft zes beslissingen genomen 
met betrekking tot een klacht tegen een televisie-
omroep. Het gaat om de beslissingen 2007/035, 
2007/036, 2007/037, 2007/038, 2007/039 en 2007/040 
van 21 september 2007 waarin uitspraak wordt gedaan 
over zes klachten die ingediend werden bij het Vlaams 
Commissariaat voor de Media op 12 februari 2000 door 
Tomas Coppens. De klachten waren gericht tegen de 
VRT en de VTM en hadden betrekking op de decretale 
regels inzake reclame en sponsoring. Op 23 juni 2000 
heeft het Commissariaat met zijn beslissing nr. 2000/035 
de klachten onontvankelijk verklaard wegens het ont-
breken van een “vermoeden van belang”. Op 1 septem-
ber 2000 heeft Tomas Coppens bij de Raad van State 
een verzoekschrift ingediend tot nietigverklaring van de 
beslissing van het Commissariaat van 23 juni 2000. Bij 
arrest nr. 171.226 van 15 mei 2007 is de Raad van State 
overgegaan tot de vernietiging van de beslissing. De 

Regulator heeft als rechtsopvolger van het Commissariaat 
deze zes klachten ten gronde behandeld. Twee klachten 
werden gedeeltelijk gegrond verklaard en de omroepen 
ontvingen een waarschuwing, twee klachten kregen de 
kwalificatie ongegrond en in twee klachten werd beslo-
ten om die zonder verder gevolg te laten.

De Kamer voor Onpartijdigheid en Bescherming 
Minderjarigen heeft zeven beslissingen genomen met 
betrekking tot een klacht tegen een televisie-omroep: 

1. KLAChT hANS VAN DE CAuTER E.A. TEGEN NV 
VRT – 2007/012 – 28 FEBRuARI 2007: 

De klacht heeft betrekking op het programma “Terzake” 
van 26 december 2006. Meer specifiek handelt de 
klacht over het debat dat werd gevoerd tussen Siegfried 
Bracke, die optrad als moderator, Patrick Janssens en 
Noël Slangen over de wenselijkheid van een nieuwe 
staatshervorming in 2007 en over een filmfragment in 
het kader van de problematiek van de verkoop van 
overheidsgebouwen, waarin het Kasteel van Tervuren 
werd getoond. De klagers zijn de mening toegedaan dat 
het programma een inbreuk vormt op “de plicht tot plu-
ralisme en de objectiviteitsplicht” in hoofde van de VRT. 
De Regulator oordeelt dat de klachten deels ontvanke-
lijk zijn, maar ongegrond. 

2. KLAChT MARC DuMORTIER TEGEN SBS 
BELGIuM NV  – 2007/016 – 3 APRIL 2007: 

De klacht heeft betrekking op het programma “Sex & the 
City”, uitgezonden op VIJFtv tussen 19.15 uur en 19.45 
uur op 2 februari 2007. De klager is de mening toege-
daan dat het programma in strijd is met de bescherming 
van minderjarigen en de belangen van zijn kinderen 
worden geschonden. De Regulator oordeelt dat de 
inhoud van het programma, althans wat de beelden van 
een masturberende man betreft, schade toebrengen aan 
de de geestelijke of zedelijke ontwikkeling van de min-
derjarige. Ook het ontbreken van een auditieve waar-
schuwing dat beelden worden getoond die niet voor 
kinderen bestemd zijn en het uur van uitzending liggen 
aan de basis van de waarschuwing die de VRM aan 
VIJFtv heeft gegeven. Tegen deze beslissing diende NV 
SBS Belgium een annulatieberoep bij de Raad van State 
in.

3. KLAChT JOZEFIEN PARADIJS TEGEN MTV 
NETWORKS BV – 2007/023 – 7 MEI 2007: 

De klacht heeft betrekking op de uitzending van 6 april 
2007 van MTV tussen 20.30u en 21.00u. De klager 
voert aan dat de bedoelde uitzending in strijd is met de 
bescherming van minderjarigen omwille van het feit dat 
een vrouw in beeld werd gebracht die, vastgeriemd op 
een stoel, werd bespoten met een tuinslang “op bepaal-
de delen tot er een orgasme volgde” en daarna vertelde 
“dat dit een van haar voorkeuren was”. De voorzitter 
van de Kamer verklaart de klacht kennelijk onontvanke-
lijk wegens laattijdige indiening van de klacht. 
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4. KLAChT FRANK VANhECKE TEGEN NV VRT – 
2007/032 –  26 JuNI 2007: 

Op 21 mei 2007 heeft Frank Vanhecke, lijsttrekker voor 
de Senaat van de politieke partij Vlaams Belang, een 
klacht ingediend tegen de openbare televisieomroep 
NV VRT. De klacht heeft betrekking op twee televisie-
debatten uitgezonden op 20 mei en 3 juni 2007 waarop 
de lijsttrekkers voor de nationale kieskring van de 
Senaat waren uitgenodigd, maar Frank Vanhecke 
geweerd werd.  Ten gronde is de Regulator van oordeel 
dat, doordat de VRT twee televisiedebatten heeft geor-
ganiseerd tussen uitsluitend zogenaamde, door andere 
media, gedoodverfde kandidaat- premiers, waarin méér 
dan een indruk is verwekt dat de inzet van de verkiezin-
gen niet was: de democratische verkiezing van de ver-
tegenwoordigers van de burgers in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en in de Senaat, doch een 
‘kanseliersverkiezing’, de VRT een niet objectief en der-
halve een niet redelijk verantwoord onderscheid heeft 
gecreëerd voor een gelijke categorie van personen. De 
Regulator komt tot de bevinding dat de VRT de ver-
plichtingen van niet-discriminatie en van politieke en 
ideologische onpartijdigheid niet heeft nagekomen. De 
Regulator verklaart de klacht van Frank Vanhecke ont-
vankelijk en gegrond en legt aan NV VRT een waar-
schuwing op. Tegen deze beslissing heeft NV VRT een 
annulatieberoep bij de Raad van State ingediend.

5. KLAChT DANIëL DEWAELE TEGEN NV VRT – 
2007/033 – 2 OKTOBER 2007: 

De klacht heeft betrekking op het programma “Mezzo”, 
uitgezonden op Radio 1 op 11 september 2007. De 
klager neemt aanstoot aan een rubriek in het program-
ma waarin wordt opgeroepen om titels te bedenken 
voor een Suske en Wiske album over de terroristische 
aanslagen op de torengebouwen in New York. Aangezien 
de Kamer voor Onpartijdigheid en Bescherming van 
Minderjarigen enkel uitspraken kan doen over geschil-
len die rijzen in toepassing van artikel 96, § 1 en § 2 en 
van artikel 111bis van het Mediadecreet en dus geen 
uitspraken doet over het goed fatsoen van een program-
ma, verklaart de voorzitter van de Kamer de klacht ken-
nelijk onontvankelijk wegens onbevoegdheid van de 
Kamer.

6. KLAChT R.R. TEGEN NV VRT – 2007/034 – 2 
OKTOBER 2007:

De klacht heeft betrekking op de teletekstberichtgeving 
van de VRT over het conflict in de Gazastrook op 14 
augustus 2007 en over de bosbranden in Griekenland 
van 28 augustus 2007. De klager is de mening toege-
daan dat er sprake is van partijdige informatie, een 
gebrek aan onafhankelijke en objectieve opinievorming 
en een gebrek aan onpartijdigheid. Op de hoorzitting 
blijkt evenwel dat de berichtgeving niet heeft bijgedra-
gen tot een toegenomen klimaat van antisemitisme, 
waarvan de klager persoonlijk het slachtoffer zou kun-
nen geworden zijn. Bijgevolg levert de klager niet het 
bewijs van een benadeling of een belang in de zin van 

artikel 170, § 3 van het Mediadecreet en wordt de 
klacht onontvankelijk verklaard.

7. ZAAK hERMAN FERDINAND TEGEN NV VRT – 
2007/063 – 5 DECEMBER 2007

De klacht heeft betrekking tot het VRT-laatavondjournaal, 
uitgezonden op 13 november 2007, meer bepaald de 
berichtgeving over het ethisch bankieren uitgevoerd 
door Netwerk-Vlaanderen. De klager was de mening 
toegedaan dat bepaalde banken uitgebreid en langdurig 
in beeld werden gebracht, met uitzondering evenwel 
van één welbepaalde bank die niet aan bod kwam. De 
klager levert in zijn klacht echter niet het bewijs van een 
benadeling of een belang in de zin van artikel 170, § 3 
van het Mediadecreet. Daarom verklaart de voorzitter 
van de Kamer de klacht kennelijk onontvankelijk.

2. BESLISSINGEN GENOMEN IN HET KADER 
VAN EEN DOOR DE REGULATOR GEVOERD 
AMBTSHALVE ONDERZOEK M.B.T. RECLAME 
EN SPONSORING  

De Regulator heeft 24 beslissingen genomen na een 
ambtshalve onderzoek m.b.t. reclame en sponsoring:
 
o 5 procedures tegen NV VRT

o 5 procedures tegen NV Vlaamse Media 
Maatschappij

o 2 procedures tegen SBS Belgium NV

o 1 procedure tegen NV Prime Projects Media 
Group

o 1 procedure tegen BVBA MTV Music Belgium

o 1 procedure tegen NV 4FM Groep

o 9 procedures tegen regionale televisieomroepen 
(allen voor gelijkaardige overtredingen)

1. ZAAK VRM TEGEN SBS BELGIuM NV (VT4) – 
2007/002 – 2 FEBRuARI 2007

In deze beslissing stelt de Regulator drie inbreuken vast 
op het Mediadecreet bij de analyse van de uitzendingen 
van 13 oktober 2006 tussen 18u30 en 22u30. De eerste 
overtreding betreft het ontbreken van het woord ‘recla-
me’ in de bumpers aan het einde van een reclameblok. 
Hiervoor krijgt de omroep een waarschuwing. Verder 
zendt VT4 een telewinkelspot (spot Ringtone The Block) 
uit die niet wordt voorafgegaan of gevolgd door een 
visuele en/of auditieve vermelding dat het om telewin-
kelen gaat. Tot slot wordt tweemaal een een sponsor-
boodschap uitgezonden waarvan de duur het maximum 
van 5 seconden per spot overstijgt. De Regulator legt 
een geldboete op van 10.000 euro.
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2. ZAAK VRM TEGEN NV VRT – 2007/015 – 16 
MAART 2007

Tijdens de uitzendingen van Studio Brussel op 20 janu-
ari 2007 worden volgens de Regulator meerdere malen 
(omstreeks 13.30u., 14.30u. en 18.30u) alleenstaande 
reclamespots uitgezonden. Tijdens de hoorzitting stelt 
de VRT evenwel dat de reclameblokken waarvan sprake 
in het onderzoek niet waren samengesteld uit één 
enkele spot, maar er telkenmale twee spots werden uit-
gezonden: één spot voor ‘Ethias’ en één zelfpromotie-
spot voor de CD ‘De Maxx Volume 10’. Na beluistering 
van het geluidsmateriaal sluit de Regulator zich aan bij 
de argumenten van de omroep en erkent dat het recla-
meblokken met twee spots betreft. Er wordt dan ook 
geen overtreding vastgesteld. 

3. ZAAK VRM TEGEN NV VRT – 2007/018 – 20 
APRIL 2007

Bij een controle van de omroep Canvas/Ketnet, uitge-
voerd op 13 oktober 2006, werd vastgesteld dat 
omstreeks 21.28 uur een reclamespot voor een DVD 
van de animatieserie “Symfollies” werd vertoond. De 
betrokken animatieserie wordt uitgezonden op Ketnet 
en de promotiespot voor de betrokken DVD wordt als 
volgt aangekondigd: “Kaatje [K’tje] van Ketnet presen-
teert…”. Na grondig onderzoek en een omstandige 
motivering komt de Regulator tot de vaststelling dat de 
uitgezonden reclamespot voor de Symfollies-DVD moet 
beschouwd worden als zelfpromotie. De Regulator 
beslist dat er geen overtreding van het Mediadecreet 
kan worden vastgesteld. 

4. ZAAK VRM TEGEN NV VRT – 2007/028 – 22 
JuNI 2007

In deze beslissing stelt de Regulator overtredingen vast 
in de programma’s ‘Witse’ en ‘Debby en Nancy’s 
Happy Hour’, uitgezonden op respectievelijk 26 novem-
ber 2006 en 28 januari 2007 op Eén. In de uitzending 
van het televisieprogramma ‘Witse’ worden verschil-
lende merken en logo’s van producten (Coca Cola en 
Kimbo) getoond. Daarnaast wordt vlak vóór de uitzen-
ding van het televisieprogramma ‘Witse’ een spot uitge-
zonden voor de bioscoopfilm ‘Happy Feet’. Uit de spot 
blijkt dat de omroep tickets voor de avant-première van 
deze bioscoopfilm als prijs ter beschikking stelt. Het ter 
beschikking stellen van deze prijs zit echter niet vervat 
in een programma, maar in een aankondigingspot. Tot 
slot worden in het televisieprogramma ‘Debby en 
Nancy’s Happy Hour’ een aantal prijzen weggeschon-
ken. Eén van de prijzen betreft een keuken ter waarde 
van 10.000 euro. Een oversized waardebon met duide-
lijke vermelding van ‘DSM Keukens’ wordt overhandigd 
en in beeld gebracht. Ook op andere tijdstippen worden 
in het televisieprogramma beelden getoond van een 
‘DSM Keuken’. Het Mediadecreet legt uitdrukkelijk op 
dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen recla-

me en de programma’s. Programma’s mogen geen 
reclame, in welke vorm ook, bevatten, tenzij die niet te 
vermijden is. De Regulator oordeelt dat er inbreuken 
werden gepleegd op de artikelen 105, §1 en 105, §3 
van het Mediadecreet en legt een boete van 17.500 
euro op. 

5. ZAAK VRM TEGEN NV VLAAMSE MEDIA 
MAATSChAPPIJ (VMMA) – 2007/029 – 22 JuNI 
2007

VMMa krijgt een boete opgelegd van 17.500 euro voor 
het overtreden van de reclameregels in de programma’s 
‘Nieuwsjaarsduik 2007’ (Kanaal Twee) op 7 januari 
2007 en in ‘Supernanny’ (VTM) op 28 november 2006. 
Het Mediadecreet legt uitdrukkelijk op dat er een duide-
lijk onderscheid moet zijn tussen reclame en de pro-
gramma’s. Programma’s mogen geen reclame, in welke 
vorm ook, bevatten, tenzij die niet te vermijden is. De 
Regulator is de mening toegedaan dat in het programma 
‘Supernanny’ het tonen van de voorzijde van de gevel 
van de muziekwinkel ‘Key’ had vermeden kunnen wor-
den door een andere cameraregie. In het programma 
Nieuwjaarsduik 2007 heette Kanaal Twee de kijkers 
namens Actimel van Danone welkom. Daarnaast komen 
de logo’s van het zuivelproduct overheersend, veelvul-
dig en nadrukkelijk in beeld, terwijl niet is aangetoond 
dat dit noodzakelijk was voor een goed verslag van het 
evenement. 

6. ZAAK VRM TEGEN SBS BELGIuM NV (VT4) – 
2007/030 – 22 JuNI 2007

Bij een controle van het programa ‘The Block Falconplein’ 
uitgezonden op 28 november 2006 op VT4 worden 
meerdere inbreuken op het Mediadecreet vastgesteld. 
De Regulator is van mening dat in het programma 
sprake is van de intentionele plaatsing van producten of 
logo’s die duidelijk in beeld worden gebracht (bv. 
diverse fragmenten van interviews met deelnemers, 
gezeten voor een ‘SMEG’-koelkast (een sponsor van het 
programma), diverse fragmenten van interviews met 
deelnemers, gekleed in t-shirts met het logo van pro-
grammasponsors ‘Century 21’ en ‘Makita’, …). Het 
programma wordt op zijn beurt gevolgd door de uitzen-
ding van een korte boodschap met een duur van onge-
veer één minuut waarin gezondheidstips worden gege-
ven en waarbij het woord ‘Kerngezond’ in beeld blijft. 
Na afloop wordt een sponsoringsboodschap van ‘Yakult’ 
getoond. De Regulator stelt dat deze korte boodschap 
niet kan gekwalificeerd worden als programma en oor-
deelt dat het in wezen om een reclame-uiting gaat die 
in een reclameblok moet getoond worden. De Regulator 
stelt bijgevolg inbreuken vast op artikelen 101, § 1 en 
105, § 1 van het Mediadecreet en legt overeenkomstig 
een geldboete van 25.000 euro op. 
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7. ZAAK VRM TEGEN NV VLAAMSE MEDIA 
MAATSChAPPIJ (VTM) – 2007/045 – 19 OKTO-
BER 2007

In deze beslissing besluit de Regulator aan de VMMa 
een boete en een waarschuwing op te leggen wegens 
inbreuken op de reclameregelgeving in de programma’s 
‘Mooi Bloot’ en ‘Idool 2007’. De Regulator oordeelt dat 
er sprake is van ‘ongeoorloofde reclame-uitingen’ in 
beide programma’s. In het geval van het programma 
“Mooi Bloot’ is de Regulator van mening dat er sprake 
is van de intentionele plaatsing van producten of logo’s 
(Dove, C&A en Infraligne) in de uitzending. De Regulator 
beschouwt dit als een ernstige inbreuk op artikel 105, § 
1 van het Mediadecreet en legt aan de VMMa een boete 
van 15.000 euro op. In het geval van het programma 
‘Idool 2007’ oordeelt de Regulator dat het een lichte 
inbreuk betreft (de inlassing van het product ‘Flair’ in de 
uitzending is zeer kort) en wordt enkel een waarschu-
wing uitgesproken.  

8. ZAAK VRM TEGEN VZW AuDIO VIDEO 
STuDIO OOST-VLAAMSE TELEVISIE (AVS) - 
2007/046 – 19 OKTOBER 2007

Bij de regionale omroep AVS worden meerdere inbreu-
ken vastgesteld. Volgens artikel 176septies van het 
Mediadecreet moet een omroep een kopie van zijn uit-
zendingen bewaren gedurende twee maanden vanaf de 
datum van de uitzending en die op vraag ter beschik-
king stellen van de Regulator. AVS heeft niet voldaan 
aan deze verplichting en ontvangt hiervoor een waar-
schuwing. Ook werden overtredingen tegen artikel 105, 
§ 1 vastgesteld in de programma’s ‘Vermogensbeheer’ 
en ‘Tendens’. Meerdere malen worden bepaalde pro-
ducten en handelszaken (collecties van juwelierszaak 
‘Van Houtteghem’ en van horlogezaak ‘Youngwatch’, 
’Murprotec’, ‘De Saunashop’ en een vertegenwoordiger 
van de bank ‘Delen’) met nadruk in beeld gebracht. De 
Regulator besluit hiervoor een boete van 1750 euro op 
te leggen.

9. ZAAK VRM TEGEN VZW ANTWERPSE TELEVISIE 
(ATV)  - 2007/047 – 19 OKTOBER 2007 

Ook bij de regionale omroep ATV worden meerdere 
inbreuken vastgesteld. De Regulator stelt vast dat het 
programma ‘De Notariële Woonkijker’ buiten het recla-
meblok als een informatief programma wordt uitgezon-
den. De Regulator is van oordeel dat “De Notariële 
Woonkijker’ als reclame moet beschouwd worden en 
moet uitgezonden worden in een reclameblok. Bijgevolg 
is er sprake van een overtreding van artikel 101, § 1 van 
het Mediadecreet en wordt een boete opgelegd van 
1750 euro. Verder wordt vastgesteld dat twee maal een 
(identiek) journaal wordt uitgezonden dat aan het eind 
wordt gevolgd door verschillende sponsorvermeldin-
gen. Volgens artikel 109, laatste lid van het Mediadecreet 

mogen journaals niet gesponsord worden. De Regulator 
legt een boete op van 500 euro. 

10. ZAAK VRM TEGEN VZW FOCuS TV – 
REGIONALE TV VOOR hET NOORDEN VAN 
WEST-VLAANDEREN (FOCuS) – 2007/048 – 19 
OKTOBER 2007

Volgens artikel 101, § 1, laatste lid van het Mediadecreet 
moet reclame gegroepeerd worden in niet-opeenvol-
gende tijdsblokken van beperkte duur. De omroep heeft 
3x alleenstaande reclameboodschappen (‘Habitus’, 
‘Telenet Digital Tv’ en ‘Idee Home’) uitgezonden. De 
Regulator geeft hiervoor een waarschuwing. Volgens 
artikel 101, § 1, eerste lid moet reclame duidelijk onder-
scheiden zijn van de programma’s. Ook aan deze ver-
plichting heeft de omroep niet voldaan en hiervoor 
ontvangt hij een boete van 500 euro. Tot slot werden 
ook overtredingen tegen artikel 105, § 1 vastgesteld in 
de programma’s ‘Tendens’ en ‘Vermogensbeheer’. 
Meerdere malen worden bepaalde producten en/of 
bedrijven (‘De Saunashop’, ‘A Mode’, ‘Murprotec’ en 
een vertegenwoordiger van de bank ‘Delen’) met nadruk 
in beeld gebracht. Voor deze overtreding moet de 
omroepen 1750 euro betalen.

11. ZAAK VRM TEGEN VZW WEST-VLAAMSE 
TELEVISIE OMROEP REGIO ZuID (WTV) – 
2007/049 – 19 OKTOBER 2007

Het betreft hier een identieke inbreuk als bij de regio-
nale omroep Focus TV (2007/048).

12. ZAAK VRM TEGEN VZW REGIONALE TELEVISIE 
VLAAMS-BRABANT-hALLE-VILVOORDE (RING 
TV) – 2007/050 – 19 OKTOBER 2007

Bij de regionale omroep Ring Tv werden meerdere 
inbreuken vastgesteld. Volgens artikel 176septies van 
het Mediadecreet moet een omroep een kopie van zijn 
uitzendingen bewaren gedurende twee maanden vanaf 
de datum van de uitzending en die op vraag ter beschik-
king stellen van de Regulator. Ring Tv heeft niet voldaan 
aan deze verplichting en ontvangt hiervoor een waar-
schuwing. Volgens artikel 101, § 1, laatste lid van het 
Mediadecreet moet reclame gegroepeerd worden in 
niet-opeenvolgende tijdsblokken van beperkte duur. De 
omroep heeft 6x alleenstaande reclameboodschappen 
(3x ‘Toyota’, ‘Krëfel’, boek ‘Rand in zicht’ en ‘Celluforma 
Merchtem’) uitgezonden en deze bepaling geschonden. 
De Regulator geeft ook in dit geval een waarschuwing. 
Volgens artikel 101, § 1, eerste lid moet reclame duide-
lijk onderscheiden zijn van de programma’s. Ring tv 
heeft ook aan deze verplichting niet voldaan en krijgt 
hiervoor een boete van 500 euro. Verder zendt Ring Tv 
tijdens de onderzochte periode twee maal gedurende 
ruim 5 minuten een programma (‘Woontelevisie’) uit 
waarin een actueel immo-aanbod wordt voorgesteld. 
Ring TV zendt ‘Woontelevisie’ uit onder een afzonder-
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lijke titel in de vorm van een programma en maakt geen 
melding van de mogelijkheid dat het om reclame of 
telewinkelen zou gaan. De Regulator kan er niet aan 
voorbijgaan dat Ring TV de bepaling van artikel 101, § 
1, van het Mediadecreet geschonden heeft en geeft een 
boete van 500 euro. Tot slot werden werden bij deze 
zender overtredingen tegen artikel 105, § 1 vastgesteld 
in de programma’s ‘Vermogensbeheer’ en ‘Tendens’. 
Meerdere malen worden bepaalde producten en/of 
bedrijven (‘De Saunashop’, ‘A Mode’, ‘Murprotec’ en 
een vertegenwoordiger van de bank ‘Delen’) met nadruk 
in beeld gebracht. Bijgevolg besluit de Regulator hier-
voor een boete van 1750 euro op te leggen.

13. ZAAK VRM TEGEN VZW REGIONALE OMROEP 
OOST-BRABANT (ROB TV) – 2007/051 – 19 
OKTOBER 2007

Bij de regionale omroep Rob Tv werden eveneens 
inbreuken vastgesteld. Ook in dit geval betreft het over-
tredingen tegen artikel 105, § 1 vastgesteld in de pro-
gramma’s ‘Vermogensbeheer’ en ‘Tendens’. Meerdere 
malen worden bepaalde producten en/of bedrijven 
(‘Mediclinic’, Murprotec’ en een vertegenwoordiger van 
de bank ‘Delen’) met nadruk in beeld gebracht. De 
Regulator legt hiervoor een boete op van 1750 euro.

14. ZAAK VRM TEGEN VZW TV KEMPEN EN 
MEChELEN (RTV) – 2007/052 – 19 OKTOBER 
2007

Ook bij de regionale omroep RTV worden meerdere 
inbreuken vastgesteld. Tijdens de onderzochte periode 
werd een alleenstaande reclameboodschap (Elektromic 
Selexion in Geel) uitgezonden. Hierdoor was de reclame 
niet duidelijk onderscheiden van de programma’s. 
Aangezien RTV niet aan de verplichting heeft voldaan 
van artikel 101, § 1, laatste lid van het Mediadecreet 
krijgt zij hiervoor een boete van 500 euro. Verder wer-
den ook overtredingen tegen artikel 105, § 1 vastgesteld 
in de programma’s ‘Vermogensbeheer’ en ‘Tendens’. 
Meerdere malen worden bepaalde producten en/of 
bedrijven (‘Corsendonck’,‘Murprotec’ en een vertegen-
woordiger van de bank ‘Delen’) met nadruk in beeld 
gebracht. De Regulator legt hiervoor een boete op van 
1750 euro.

15. ZAAK VRM TEGEN VZW TELE-VISIE-LIMBuRG 
(TVL) – 2007/053 – 19 OKTOBER 2007

Volgens artikel 105, § 1 van het Mediadecreet mogen 
programma’s geen reclame bevatten, in welke vorm dan 
ook, tenzij die niet te vermijden is. TV Limburg heeft in 
het programma ‘Tjing Tjing’ de bepalingen van dit arti-
kel geschonden. Meerdere malen worden bepaalde 
producten (‘New Look Fashion’ en ‘Murprotec’) met 
nadruk in beeld gebracht. Gelet op de aard en de ernst 
van de inbreuk is de Regulator van oordeel dat een 
geldboete van 1750 euro een gepaste sanctie is.

16. ZAAK VRM TEGEN VZW REGIONALE TELEVISIE 
AALST-DENDERMONDE-SINT-NIKLAAS, 
DAGELIJKSE REGIONALE INFORMATIE EN 
EDuCATIE (TV OOST) – 2007/054 – 19 OKTO-
BER 2007

Ook bij de regionale omroep TV Oost werden meerdere 
inbreuken vastgesteld. Tijdens de onderzochte  periode 
werden twee reclameblokken uitgezonden die niet 
gevolgd werden door optische en/of akoestische mid-
delen (‘reclamebumper’). Hierdoor was de reclame niet 
duidelijk onderscheiden van de programma’s. Aangezien 
TV Oost niet aan de verplichting heeft voldaan van arti-
kel 101, § 1, laatste lid van het Mediadecreet krijgt zij 
hiervoor een boete van 500 euro. Verder werden ook 
overtredingen tegen artikel 105, § 1 vastgesteld in de 
programma’s ‘Vermogensbeheer’ en ‘Weekendkriebels’. 
Meerdere malen komt er reclame voor in deze pro-
gramma’s.  Bijgevolg besluit de Regulator hiervoor een 
boete van 1750 euro op te leggen.

17. ZAAK VRM TEGEN NV VLAAMSE MEDIA 
MAATSChAPPIJ (Q-MuSIC) – 2007/062 – 16 
NOVEMBER 2007

Tijdens de uitzending van Q-Music op 25 juni 2007 
wordt tweemaal verkeersinformatie uitgezonden, 
gevolgd door een sponsorvermelding. De Regulator 
sluit zich aan bij de argumenten van de omroep en 
erkent dat de verkeersinformatie moet beschouwd wor-
den als een programma en bijgevolg mag gesponsord 
worden. Er wordt dan ook geen overtreding vastge-
steld. 

18. ZAAK VRM TEGEN NV VLAAMSE MEDIA 
MAATSChAPPIJ (JIM TV) – 2007/064 – 14 
DECEMBER 2007

Op 30 juni 2007 werd op JIM tweemaal een program-
ma uitgezonden onder de benaming ‘Carlsberg – Private 
Yacht’ met een duur van ongeveer 4 minuten. De 
Regulator stelt vast dat tijdens dit programma produc-
ten, het logo en de merknaam van het biermerk 
‘Carlsberg’ meermaals in beeld worden gebracht. Dat is 
overigens reeds het geval met de titel zelf van het pro-
gramma die aangeeft dat het programma rond het merk 
is opgebouwd. Bij bepaalde sequenties wordt de merk-
naam benadrukt door de wijze van het in beeld bren-
gen. De Regulator oordeelt dat er sprake is van een 
schending van het Mediadecreet en legt een boete op 
van 10.000 euro.*

* De VMMa heeft een willig beroep ingediend tegen deze beslissing. Op 

22/02/2008 heeft de Regulator beslist om de boete te verminderen tot 5000 

euro
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19. ZAAK VRM TEGEN NV VRT – 2007/065 – 14 
DECEMBER 2007 

Tijdens een controle van het Eén-journaal van 19u op 1 
juli 2007 wordt vastgesteld dat in “Sportweekend”, naar 
aanleiding van het Belgisch kampioenschap wielrennen 
op de weg in Ronse, ook twee live interventies zijn uit-
gezonden waarbij het merk ‘Discovery’ door de omroep 
iets té nadrukkelijk in beeld werd gebracht. Tijdens een 
eerste rechtstreekse interventie, die bijna twee minuten 
duurt, geeft een journalist nabeschouwingen over de 
wedstrijd. Hij staat daarbij voor de bus van ‘Discovery 
(Channel)’, met ‘Discovery’ duidelijk zichtbaar in grote 
letters horizontaal op de zijkant van de bus en met aan 
de rechtkant nadrukkelijk in beeld een wagen met het 
logo van ‘Discovery’. Tijdens een tweede live tussen-
komst, eveneens lang na afloop van de wedstrijd, wordt 
de winnaar geïnterviewd gedurende ongeveer twee 
minuten. Dat interview vindt plaats voor dezelfde bus, 
waarbij ‘Discovery’ duidelijk zichtbaar is in grote let-
ters, dit keer niet alleen horizontaal doch ook verticaal 
op de achterzijde van de bus.
De Regulator heeft geoordeeld dat deze interventies in 
strijd waren met artikel 105, § 2, tweede lid van het 
Mediadecreet, waarin wordt opgelegd dat bij het tonen 
van namen, merken of logo’s bij verslaggeving van 
sportwedstrijden - en voor zover het om opnamen door 
of in opdracht van de omroep gaat -, “het uitsluitend om 
niet-overheersende beelden (mag) gaan die niet veel-
vuldiger, niet langer of niet groter in beeld worden 
gebracht dan voor een goed verslag van het evenement 
noodzakelijk is.” Na grondige afweging is geoordeeld 
dat in dit geval ‘Discovery’ te overheersend in beeld 
kwam, terwijl de omroep vrij kon bepalen op welke 
wijze die interventies in beeld werden gebracht. Voor 
deze overtreding legt de Regulator een boete op van 
2500 euro.

20. ZAAK VRM TEGEN NV 4FM GROEP – 2007/066 
– 14 DECEMBER 2007

Tijdens de uitzending op 4FM op 25 juni 2007 wordt 
driemaal een alleenstaande reclameboodschap uitge-
zonden. Het betreft reclamespots voor ‘Touring reisbij-
stand’, ‘B-Flex’ en ‘Wijnegem Shopping Center’. Na 
overleg met de sector werd midden november 2006 een 
bericht gepubliceerd op de website dat stelt dat de 
Single Spot een uitzondering moet blijven en slechts 1x 
per dag mag uitgezonden worden. Aangezien er twee 
maal een alleenstaande boodschap werd verspreid, is er 
sprake van een inbreuk op het Mediadecreet en wordt 
een boete van 1500 euro opgelegd aan 4FM. 

21. 2007-067 ZAAK VRM TEGEN NV VRT – 
2007/067 – 14 DECEMBER 2007 

Tijdens de uitzending op Donna op 18 september 2007 
wordt in een tijdspanne van 20 minuten tweemaal een 
alleenstaande reclameboodschap uitgezonden. Het 

betreft reclamespots voor ‘Mobistar’ en ‘Citroën’. Naar 
analogie met beslissing 2007/066 (4FM) wordt nog-
maals benadrukt dat alleenstaande reclameboodschap-
pen een uitzondering moeten blijven. De Regulator legt 
een boete op van 1500 euro.

22. ZAAK VRM TEGEN NV VLAAMSE MEDIA 
MAATSChAPPIJ (JIM) – 2007/070 – 14 DECEMBER 
2007

Tijdens de uitzending op 25 mei 2007 van het pro-
gramma ‘SMS Games’ op JIM, bestaande uit een com-
binatie van muziekvideoclips en SMS-games, worden 
vrijwel doorlopend pancartes en banners in beeld 
gebracht waarin de kijker wordt uitgenodigd deel te 
nemen aan SMS-games tegen betaling. De Regulator 
kwalificeert deze uitzending als telewinkelen. 
Telewinkelspots mogen worden uitgezonden volgens 
de bepalingen van artikel 101 van het Mediadecreet. 
De Regulator stelt evenwel vast de telewinkelspots wor-
den uitgezonden tijdens het programma en ze niet dui-
delijk als dusdanig als telewinkelen herkenbaar zijn en 
niet duidelijk onderscheiden zijn van de programma’s. 
Bijgevolg is er sprake van een inbreuk op het 
Mediadecreet en legt de Regulator een boete op van 
2500 euro.

23.  ZAAK VRM TEGEN BVBA MTV NETWORKS 
BELGIuM – 2007/071 – 14 DECEMBER  

Tijdens de uitzending op TMF op 25 mei 2007 van ver-
schillende muziekvideoclips wordt gedurende enkele 
seconden een pancarte in beeld gebracht waarop de 
mogelijkheid vermeld staat om ringtones (realtones) te 
downloaden tegen betaling van 4 euro voor een ring-
tone. Net zoals beslissing 2007/070 kwalificeert de 
Regulator deze uitzending als telewinkelen. Ook hier 
wordt niet aan de bepalingen in het Mediadecreet vol-
daan en bedraagt de boete 2500 euro. 

24. ZAAK VRM TEGEN NV PRIME PROJECTS MEDIA 
GROuP – 2007/072 – 14 DECEMBER 2007

Na controle van de uitzendingen op MoveX TV van 31 
mei 2007 stelt de Regulator vast dat twee programma’s 
reclame bevatten, enerzijds van een handelszaak (“Tasty 
World” in Gent) en anderzijds van een welbepaald pro-
duct (spelconsole “Playstation 3”). Het gaat de facto om 
korte publiciteitsreportages die, ondanks het aangeme-
ten informatief karakter, ook een verkoopsbevorderend 
karakter hebben. De Regulator is van oordeel dat, gelet 
op de duur tijdens dewelke al deze producten getoond 
worden en de manier waarop ze in beeld gebracht wor-
den (inzoomen), deze reclamevorm in beide program-
ma’s met nadruk in beeld werd gebracht. Gelet op de 
aard van de inbreuk legt de Regulator een boete op van 
2000 euro.
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3. BESLISSINGEN GENOMEN IN HET KADER 
VAN EEN DOOR DE REGULATOR GEVOERD 
AMBTSHALVE ONDERZOEK (NIET RECLAME 
EN SPONSORING)

De Algemene Kamer heeft zes beslissingen genomen 
met betrekking tot een procedure inzake ambtshalve 
onderzoek tegen radio-omroepen: 

1. Beslissing 2007/003: VRM tegen VZW Radio 12 
FM: intrekking van de erkenning omdat de omroep 
geen gebruik meer maakte van de toegewezen 
zendmogelijkheden.

2. Beslissing 2007/004: VRM tegen VZW Muzikaal 
Informatieve Culturele Radio-omroep (MICRO): de 
procedure inzake een ambtshalve onderzoek wordt 
stopgezet.

3. Beslissing 2007/007: VRM tegen VZW Radio 
Heikant: de procedure inzake een ambtshalve 
onderzoek wordt stopgezet.

4. Beslissing 2007/013: VRM tegen VZW De Vrije 
Golf. In dit dossier stelde de Regulator vast dat een-
zelfde programma van de regionale radio Vlaams-
Brabant op eenzelfde tijdstip over de gehele 
Vlaamse Gemeenschap uitgezonden werd door de 
bij het samenwerkingsverband Contact Vlaanderen 
aangesloten lokale radio-omroepen. Er werd een 
administratieve geldboete van 2.500 euro opge-
legd.

5. Beslissing 2007/042: VRM tegen VZW Radio Stad. 
In dit dossier wordt, als voorlopige maatregel, de 
zendverguning van VZW Radio Stad geschorst 
wegens het niet-uitzenden conform de zendver-
gunning.

6. Beslissing 2007/069: VRM tegen VZW Radio Stad: 
er wordt een boete van 2500 euro opgelegd 
wegens inbreuken op het Mediadecreet en het 
zendvergunningenbesluit.

De Algemene Kamer heeft twee beslissingen genomen 
met betrekking tot een procedure inzake ambtshalve 
onderzoek tegen de aanbieders van een elektronisch 
communicatienetwerk 

1. Beslissing 2007/055: VRM tegen BVBA Coditel 
Brabant. In dit dossier wordt een boete van 15.000 
euro opgelegd aan NV Coditel Brabant omdat er 
geen radio-omroepprogramma’s van de Nederlandse 
openbare omroep worden aangeboden in de 
Brusselse Rand.

2. Beslissing 2007/068: VRM tegen BVBA Coditel 
Brabant. Uit een controle op 12 september 2007 
blijkt dat in Wemmel en Drogenbos op het moza-
iekkanaal het radioprogramma ‘Classic 21’ van de 
openbare omroep van de Franse Gemeenschap te 
beluisteren valt. De VRM besluit dat het doorgeven 

op het mozaïekkanaal van een radio-omroeppro-
gramma dat op grond van artikel 128 van het 
Mediadecreet via het kabelnetwerk mag worden 
doorgegeven, niet in strijd is met artikel 129 van 
het Mediadecreet.

4. BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT 
AANVRAGEN TOT HET BEKOMEN VAN 
ERKENNINGEN EN/OF VERGUNNINGEN OF 
WIJZIGING ERVAN 

In totaal werden 18 beslissingen met betrekking tot het 
verlenen of het wijzigen van een erkenning van televi-
sieomroepen genomen:

1. 2007/008: Erkenning Telenet NV als particuliere 
betaaltelevisieomroep voor het omroepprogramma 
“Prime Action + 1” vanaf 3 september 2005 tot 22 
januari 2013

2. 2007/009: Erkenning Telenet NV als particuliere 
betaaltelevisieomroep voor het omroepprogramma 
“Prime One + 1” vanaf 3 september 2005 tot 22 
januari 2013

3. 2007/010: Vervanging van de naam “Prime Movies” 
van Telenet NV door ‘Prime Movies & Series” 

4. 2007/019: Erkenning van VMMa NV als doelgroep- 
en themaomroep voor het omroepprogramma “Big 
Brother Live 1” vanaf 8 maart 2007 tot en met 7 
juni 2007

5. 2007/020: Erkenning van VMMa NV als doelgroep- 
en themaomroep voor het omroepprogramma “Big 
Brother Live 2” vanaf 8 maart 2007 tot en met 7 
juni 2007

6. 2007/021: Vervanging van de naam “BOX TV” van 
Box Entertainment BVBA door ‘Kinepolis TV1”

7. 2007:022: Vervanging van de naam “BOX TV (plus 
één uur)” van Box Entertainment BVBA door 
‘Kinepolis TV2”

8. 2007/024: Erkenning van VZW Kust Televisie voor 
de duur van negen jaar als doelgroep- en the-
maomroep voor het omroepprogramma ‘Kust 
Televisie”

9. 2007/025: Erkenning van BVBA Box Entertainment, 
voor de duur van negen jaar als doelgroep- en the-
maomroep voor het omroepprogramma ‘Best of 
TV’

10. 2007/031: Erkenning van Skynet iMotion Activities 
NV voor de duur van negen jaar als doelgroep- en 
themaomroep voor het omroepprogramma 
“Zoom”

11. 2007/041: Intrekking van de erkenning van NV 
Skynet iMotion Activities als betaalomroep voor 
het omroepprogramma “ViaCalcio”

12. 2007/043: Verlenging voor een duur van negen 
jaar van de erkenning van NV Event TV Vlaanderen 
als een particuliere omroep die zich richt tot de 
gehele Vlaamse Gemeenschap

13. 2007/044: Erkenning voor een duur van negen jaar 
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van BVBA MTV Networks Belgium voor het 
omroepprogramma ‘TMF Live HD’ als een particu-
liere televisieomroep die zich richt tot de gehele 
Vlaamse Gemeenschap

14. 2007/057: Erkenning van BVBA ICON EUROPE 
voor de duur van negen jaar als doelgroep- en the-
maomroep voor het omroepprogramma ‘YURDUM 
TV’

15. 2007/058: Erkenning van BVBA ICON EUROPE 
voor de duur van negen jaar als doelgroep- en the-
maomroep voor het omroepprogramma ‘M ON 
TV’

16. 2007/059: Erkenning van BVBA ICON EUROPE 
voor de duur van negen jaar als doelgroep- en the-
maomroep voor het omroepprogramma ‘TIM TV’

17. 2007/060: Erkenning van BVBA ICON EUROPE 
voor de duur van negen jaar als doelgroep- en the-
maomroep voor het omroepprogramma ‘SPOR1 
TV’

18. 2007/063: Erkenning voor een duur van negen jaar 
van VOF NEWSCASTERS voor het omroeppro-
gramma ‘TV9’ als een particuliere televisie-omroep 
die zich richt tot de gehele Vlaamse 
Gemeenschap 

Verder werd 1 beslissing (2007/011) genomen waarbij 
een netwerkradio-omroep wordt erkend. Het gaat om 
VZW Top-Kabel die voor de duur van 9 jaar wordt 
erkend als netwerkradio-omroep.

Tot slot viel nog 1 beslissing (2007/061) met betrekking 
tot het afwijzen van een aanvraag tot het verkrijgen van 
een gewijzigde zendvergunning. Het gaat om een ver-
huis van de zendinstallatie van VZW Info FM die niet 
wordt toegekend. 
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Legende:

:

Datum Maatschappij Omroep Programma of Duur

29/12/2007 SBS Belgium NV VT4 12u-18u

29/12/2007 SBS Belgium NV VijfTV 12u-18u

29/12/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM 12u-18u

29/12/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee 12u-18u

29/12/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Eén 12u-18u

29/12/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Canvas 12u-18u

23/12/2007 SBS Belgium NV VT4 00u-06u

23/12/2007 SBS Belgium NV VijfTV 00u-06u

23/12/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM 00u-06u

23/12/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee 00u-06u

23/12/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Eén 00u-06u

23/12/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Canvas 00u-06u

17/11/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Bouw- en Woonadvies

17/11/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Doe het zelf met Roger

11/11/2007 SBS Belgium NV VT4 17u-23u

11/11/2007 SBS Belgium NV VijfTV 17u-23u

11/11/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM 17u-23u

11/11/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee 17u-23u

11/11/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Eén 17u-23u

11/11/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Canvas 17u-23u

27/10/2007 SBS Belgium NV VT4 The Block Oostende

27/10/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Bouw- en Woonadvies

27/10/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Doe het zelf met Roger

27/10/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM EHBL

13/10/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya film ‘Double Jeopardy’

13/10/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee film ‘Unfaithfull’

12/10/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee film ‘Rush Hour 2’

Mediaxim con-
trole 5

Mediaxim con-
trole 4

Mediaxim con-
trole 3

Mediaxim con-
trole 2

Mediaxim con-
trole 1

Eigen opnames of materiaal opgevraagd bij de omroepen
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6/10/2007 Actua TV bvba Actua TV 18u - 24u

6/10/2007 MTV Networks Belgium BVBA TMF 18u - 24u

6/10/2007 NV Prime Projects Media Group Move-X TV 18u - 24u

6/10/2007 SBS Belgium NV VT4 film ‘Be Cool’

6/10/2007 Skynet iMotion Activities NV 11 TV 18u - 24u

6/10/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Jim TV 18u - 24u

6/10/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee 18u - 24u

6/10/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM film ‘Serendipity’

5/10/2007 SBS Belgium NV VT4 film ‘Remember The 
Titans’

5/10/2007 SBS Belgium NV VijfTV film ‘The Brooke Ellison 
Story’

3/10/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya 1000 Seconden

3/10/2007 SBS Belgium NV VijfTV Peter Kookt!

30/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM Groene Vingers

30/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM S.O.S. Piet

29/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Varken zkt Kok

27/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya 1000 Seconden

27/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Kok op Kot

27/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Menu à la Carte

24/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Menu à la Carte

22/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Koken met Guy

22/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Lekker van bij Ons

22/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Smakelijk en Evenwichtig 
Koken

17/09/2007 Belgian Business Televisie NV Kanaal Z 11u - 18u

17/09/2007 Event TV Vlaanderen NV Event TV 09u - 12u

17/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya 11u - 18u

17/09/2007 NV Life!TV Broadcasting Company Life! TV 10u - 16u

17/09/2007 NV Prime Projects Media Group Move-On 14u - 18u

17/09/2007 SBS Belgium NV VijfTV 11u - 18u

17/09/2007 Vlamex bvba S TV 13u - 14u

15/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Koken met Guy

15/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Menu à la Carte

14/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM De Perfecte Keuken

13/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM De Perfecte Keuken
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12/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM De Perfecte Keuken

11/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM De Perfecte Keuken

10/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM De Perfecte Keuken

9/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Koken met Guy

9/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Lekker van bij Ons

9/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Menu à la Carte

9/09/2007 Media Ad Infinitum NV Vitaya Smakelijk en Evenwichtig 
Koken

9/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM S.O.S. Piet

8/09/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM S.O.S. Piet

1/07/2007 SBS Belgium NV VT4 nieuwsprogramma’s

1/07/2007 SBS Belgium NV VijfTV nieuwsprogramma’s

1/07/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM nieuwsprogramma’s

1/07/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee nieuwsprogramma’s

1/07/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Eén nieuwsprogramma’s

1/07/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Canvas nieuwsprogramma’s

30/06/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee 21u - 24u

16/06/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee 21u - 24u

31/05/2007 NV Prime Projects Media Group Move-X TV 10u - 13u

25/05/2007 MTV Networks Belgium BVBA TMF 06u - 09u

25/05/2007 SBS Belgium NV VT 4 06u - 09u

25/05/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM 06u - 09u

25/05/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV JIM TV 12u - 15u

25/05/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Ketnet / Canvas 06u - 09u

4/04/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM Mooi Bloot

23/03/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV VTM Idool 2007

3/02/2007 VZW ANTWERPSE TELEVISIE A.T.V. 16u - 19u

3/02/2007 VZW AUDIO VIDEO OOST-VLAAMSE 
TELEVISIE A.V.S. 16u - 19u

3/02/2007 VZW FOCUS TV-REGIONALE TV VR HET 
NOORDEN VAN WEST-VLAANDEREN FOCUS 16u - 19u

3/02/2007 VZW NIET-OPENBARE 
TELEVISIEVERENIGING BRUSSEL TV-BRUSSEL 16u - 19u

3/02/2007 VZW REGIONALE OMROEP BRABANT ROB-TV 16u - 19u

3/02/2007 VZW REGIONALE TELEVISIE AALST-
DENDERMONDE-SINT-NIKLAAS TV OOST 16u - 19u
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3/02/2007 VZW REGIONALE TELEVISIE VLAAMS-
BRABANT-HALLE-VILVOORDE RING TV 16u - 19u

3/02/2007 VZW TELE-VISIE-LIMBURG T.V.L. 16u - 19u

3/02/2007 VZW TV KEMPEN EN MECHELEN R.T.V. 16u - 19u

3/02/2007 VZW WEST-VLAAMSE TELEVISIE 
OMROEP REGIO ZUID WTV ZUID 16u - 19u

28/01/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Eén Debby & Nancy

7/01/2007 Vlaamse Media Maatschappij NV Kanaal Twee Nieuwjaarsduik
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73
DATuM MAATSChAPPIJ OMROEP

21/12/2007 VZW Urgent - Gent Urgent FM

20/12/2007 VZW Airway - Gent Gent 96.3 (Be One)

20/12/2007 VZW Niet Openbare Lokale Radio Caroline Gent Contact Gent

11/12/2007 VZW Radio Internationaal - Kaprijke Internationaal

11/12/2007 VZW Aktief - Assenede Aktief

10/12/2007 VZW Touring - Aarschot Komilfoo

10/12/2007 VZW Begijnendijks Onafhankelijk Radiostation - 
Begijnendijk Ten

29/11/2007 VZW Horizon - Nieuwpoort Beach

21/11/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 1

20/11/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Studio Brussel

19/12/2007 VZW Antwerpse Ontspanningsstichting (A.O.S.) - Antwerpen Crooze FM

14/11/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 1

13/11/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

9/11/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

8/11/2007 VZW Essense Verenigde Radio Omroep - Essen EVRO

7/11/2007 VZW V.W.B.-Noord - Wuustwezel Contrast

31/10/2007 VZW Info 2000 - Brecht K.R.T.

26/10/2007 4FM Groep NV 4FM

24/10/2007 4FM Groep NV 4FM

12/10/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

3/10/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

26/09/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 1

25/09/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 1

19/09/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 2

18/09/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

12/09/2007 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Q Music

5/09/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Studio Brussel

4/09/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Studio Brussel

4/09/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 2

4/09/2007 VZW Radio Stad - Antwerpen Stad
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4/09/2007 VZW Essense Verenigde Radio Omroep - Essen EVRO

29/08/2007 VZW Info 2000 - Brecht K.R.T.

8/08/2007 4FM Groep NV 4FM

7/08/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

1/08/2007 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Q Music

1/08/2007 VZW Westhoek Radio - Koksijde Westpoint

31/07/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

31/07/2007 VZW Radio Brouwer - Oudenaarde Brouwer

31/07/2007 VZW Lokale Radio Delmare - Zingem Delmare

25/07/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

18/07/2007 4FM Groep NV 4FM

4/07/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

3/07/2007 VZW De Vrije Golf - Brussel Contact Vlaams-
Brabant

26/06/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

19/06/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

13/06/2007 4FM Groep NV 4FM

12/06/2007 4FM Groep NV 4FM

5/06/2007 VZW V.R.H. - Westerlo Double You FM

5/06/2007 VZW Vrije Radio Lombeek - Roosdaal RDS

23/05/2007 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Q Music

22/05/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 1

16/05/2007 VZW Info FM - Torhout Info FM

16/05/2007 VZW Polderradio - Torhout Crazy Fm Torhout

16/05/2007 VZW Radio Noordzee - Oostende Noordzee

16/05/2007 VZW Radio Internationaal - Kaprijke Internationaal

16/05/2007 VZW Aktief - Assenede Aktief

15/05/2007 VZW Info 2000 - Brecht K.R.T.

15/05/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

11/05/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Klara

9/05/2007 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Q Music

27/04/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

25/04/2007 GCV Radio O.T. en Automaten O.T./ R.S. Karweiendienst - 
Oud-Turnhout O.T.
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24/04/2007 4FM Groep NV 4FM

19/04/2007 VZW Radio Internationaal - Kaprijke Internationaal

18/04/2007 VZW Lokale Radio Delmare - Zingem Delmare

18/04/2007 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Q Music

12/04/2007 VZW Essense Verenigde Radio Omroep - Essen EVRO

12/04/2007 VZW V.W.B.-Noord - Wuustwezel Contrast

12/04/2007 VZW Info 2000 - Brecht K.R.T.

20/03/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 1

20/03/2007 VZW Lokale Radio Delmare - Zingem Delmare

17/03/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Studio Brussel

16/03/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

14/03/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Klara

1/03/2007 VZW Radio 12 FM - Oostkamp Fresh FM

28/02/2007 VZW Lokale Radio Delmare - Zingem Delmare

28/02/2007 VZW Alpine, Regionale omroepstichting - Roeselare Alpine

28/02/2007 VZW Alternatieve Radio Omroep Nazareth (ARONA) - 
Nazareth Arona

27/02/2007 4FM Groep NV 4FM

27/02/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 2

21/02/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Radio 1

20/02/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Donna

20/01/2007 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV Studio Brussel

21/02/2007 VZW De Jongeren - Kalmthout L.R.K.

21/02/2007 VZW Saffier - Wuustwezel Saffier

14/02/2007 VZW Radio Heikant - Nijlen/Berlaar Christina 2 FM

14/02/2007 VZW Lokale Radio Delmare - Zingem Delmare

5/02/2007 VZW Radio Sint-Job - Retie Sint-Job

31/01/2007 VZW Rebecca - Lubbeek Rebecca

17/01/2007 VZW Victoria - Hasselt Hit FM

15/01/2007 VZW Lokale Radio Delmare - Zingem Delmare

11/01/2007 VZW Kiliaan - Lier Contact Lier
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10.4. LIJST VAN DE Op  
31 DECEMBER 2007 ERkENDE 
TELEVISIE-OMROEpEN
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maatschappij omroepprogramma(‘s) erkend tot

Openbare Omroep
VRT ° Eén

erkenning van onbepaalde 
duur

Vlaamse Radio en 
Televisie NV ° Canvas

August Reyerslaan 52  

1043 Brussel  

Particuliere Omroepen

Zich Richtend tot de gehele Vlaamse Gemeenschap
VMMa ° VTM 18/11/2014

Vlaamse Media 
Maatschappij NV ° KANAALTwee 31/12/2012

Medialaan 1 ° JimTv 26/10/2009
1800 Vilvoorde ° VTMZomer/Kerst 8/06/2015

EVENT TV 
VLAANDEREN NV

° Event Tv (Liberty TV.com) 3/12/2016
Gespstraat 68-70

1070 Brussel

BELGIAN BUSINESS 
TELEVISION NV

° Kanaal Z 8/11/2008

Raketstraat 50
1130 Brussel
MEDIA AD INFINITUM 
NV ° Vitaya 12/08/2008

Luchthavenlaan 20 ° Vitaliteit 8/06/2015

1800 VILVOORDE   

SBS Belgium NV ° VT4 28/01/2010

Fabrieksstraat 55 ° VijfTV 28/01/2010

1930 Zaventem   

Actua TV BVBA

° Actua TV 22/01/2013
Jean Jaurèslaan 32

1030 Brussel
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MTV Networks Belgium 
BVBA ° TMF (Vlaamse editie) 28/06/2013

Fabriekstraat 38 ° TMF Live HD 18/10/2016

2547 Lint   

NV Life! TV 
Broadcasting Company

° Life!TV 6/07/2014
Arianelaan 12
1200 Brussel
Vlamex BVBA

° S TV 16/06/2014Baron Ruzettelaan 222

8310 Brugge

Okay Media TV NV

° Okay TV 15/09/2014
Koloniënstraat 11

1000 Brussel
Euro 1080 NV

° Exqi Vlaanderen 27/09/2015Fabriekstraat 38

2745 Lint

VOF Newscasters

° TV 9 13/12/2016Engerstraat 170

3071 Erps-Kwerps

Particuliere Omroepen

Doelgroep- en Themaomroepen
Euro 1080 NV

° Euro 1080 15/02/2013Fabriekstraat 38

2745 Lint

NV Prime Projects 
Media Group ° Move-X TV 6/07/2014

Haachtsebaan 123 ° Move-On 6/07/2014

3140 Keerbergen   

MEDIA AD INFINITUM 
NV

° Wonen 19/10/2015Luchthavenlaan 20

1800 VILVOORDE
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55-PLUS TV

° Plus TV 29/06/2015Doorniksewijk 66

8500 Kortrijk

Kust Televisie VZW

° Kust Televisie 24/05/2016Koningstraat 104 bus 8

8400 Oostende 

Box Entertainment BVBA

° Best Of TV 24/05/2016
Kloosterstraat 187

1702 Dilbeek
Skynet iMotion 
Activities NV

° ZOOM 21/06/2016Carlistraat 2

1140 Brussel

Icon Europe BVBA ° YURDUM TV 15/11/2016

Waversesteenweg 151 ° M ON TV 15/11/2016

2500 Lier ° TIM TV 15/11/2016
 ° SPOR1 TV 15/11/2016

Betaalomroepen
NV Telenet ° Prime One 22/01/2013

Liersesteenweg 4 ° Prime Action 22/01/2013

2800 Mechelen ° Prime Movies & Series 22/01/2013

 ° Carrousel 22/01/2013
 ° Prime Fezztival 22/01/2013
 ° Prime Sport 22/01/2013
 ° Prime Sport 2 22/01/2013
 ° Prime Action +1 22/01/2013
 ° Prime One + 1 22/01/2013
Skynet iMotion Activities 
NV ° 11 TV 6/07/2014

Carlistraat 2 ° 11 TV PPV 6/07/2014
1140 Brussel   

Box Entertainment BVBA ° Kinepolis TV1 16/11/2015

Kloosterstraat 187 ° Kinepolis TV2 16/11/2015

1702 Dilbeek   
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Regionale Omroepen

ANTWERPSE TELEVISIE 
VZW

° ATV 7/01/2010

Hangar 26-27 Rijnkaai 
104

2000 Antwerpen verzorgingsgebied: arr. Antwerpen

AUDIO VIDEO STUDIO 
OOST-VLAAMSE 
TELEVISIE VZW ° AVS 7/01/2010

Adolphe Pégoudlaan 20

9051 Gent verzorgingsgebied: arr. Gent, Eeklo, Oudenaarde

REGIONALE OMROEP 
OOST-BRABANT VZW

° ROB-Tv 7/01/2010

Ambachtenlaan 25

3001 Heverlee verzorgingsgebied: arr. Leuven

WEST-VLAAMSE 
TELEVISIE OMROEP 
REGIO ZUID VZW ° WTV Zuid 7/01/2010

Kwadestraat 151b

8800 Roeselare verzorgingsgebied: arr. Ieper, Roeselare, Kortrijk, Tielt

FOCUS TV-REGIONALE 
TV VOOR HET 
NOORDEN VAN WEST-
VLAANDEREN VZW ° Focus 30/06/2011

Koningsstr. 104 - bus 8

8400 Oostende verzorgingsgebied: arr. Veurne, Diksmuide, Oostende, Brugge

TV KEMPEN EN 
MECHELEN VZW ° RTV 30/06/2011

Lossing 16

2260 Westerlo verzorgingsgebied: arr. Turnhout, Mechelen

TELE-VISIE-LIMBURG 
VZW ° TVL 30/06/2011

Via Media 4

3500 Hasselt verzorgingsgebied: arr. Tongeren, Maaseik, Hasselt
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NIET-OPENBARE 
TELEVISIEVERENIGING 
BRUSSEL VZW

° TV-BRUSSEL 30/06/2011
Flagey-gebouw

Belvédèrestraat 27

1050 Brussel verzorgingsgebied: Brussel-Hoofdstad

REGIONALE TELEVISIE 
AALST-
DENDERMONDE-SINT-
NIKLAAS, DAGELIJKSE 
REGIONALE 
INFORMATIE EN 
EDUCATIE VZW

° TV OOST 30/06/2011

Vosmeer 16

9200 Dendermonde verzorgingsgebied: arr. Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas

REGIONALE TELEVISIE 
VLAAMS-BRABANT-
HALLE-VILVOORDE 
VZW ° RING TV 14/07/2012

Luchthavenlaan 22

1800 Vilvoorde verzorgingsgebied: arr. Halle-Vilvoorde
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10.5. LIJST VAN DE Op   
31 DECEMBER 2007 ERkENDE 
LANDELIJkE EN REGIONALE 
RADIO-OMROEpEN

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7

JAARVERSLAG.indd   82 25-03-2008   10:29:47



83

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7

83
LANDELIJKE PARTICULIERE RADIO-OMROEPEN   

maatschappij lokaliteit frequentie effectieve locatie

4FM Groep NV Aalst 104.2 MHz 9300 Aalst

Medialaan 1 Antwerpen 103.4 MHz 2018 Antwerpen

1800 Vilvoorde Beringen 98.4 MHz 3580 Beringen

4FM Bree 93.5 MHz 3940 Kinrooi

 Brussegem 95.6 MHz 1875 Merchtem (Brussegem)

 Brussel 103.4 MHz 1190 Brussel

 Dendermonde 92.2 MHz 9200 Dendermonde

 Diest 103.3 MHz 3290 Diest

 Egem 104.1 MHz 8740 Pittem (Egem)

 Geel 93.5 MHz 2260 Westerlo (Oevel)

 Genk 103.4 MHz 3600 Genk

 Gent 92.8 MHz 9000 Gent

 Herzele 90.9 MHz 9550 Herzele (St-Lievens-Esse)

 Heusden-Zolder 88.8 MHz 3550 Heusden-Zolder

 Holsbeek 90.3 MHz 3391 Tielt-Winge (Meensel-Kiezegem)

 Kasterlee 91.4 MHz 2460 Kasterlee (Tielen)

 Leuven 99.7 MHz 3001 Leuven

 Lommel 103.7 MHz 3290 Lommel

 Mechelen 96.7 MHz 2800 Mechelen

 Ninove 99.7 MHz 9400 Ninove (Denderwindeke)

 Sint-Niklaas 93.5 MHz 9150 Kruibeke (Bazel)

 Sint-Pieters-Leeuw 95.5 MHz 1600 St-Pieters-Leeuw

 Sint-Truiden 89.2 MHz 3800 St-Truiden (Brustem)

 Tongeren 89.1 MHz 3700 Tongeren

 Turnhout 90.6 MHz 2300 Oud-Turnhout

 Voeren 97.4 MHz  

 Wuustwezel 103.7 MHz 2990 Wuustwezel
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84
Vlaamse Media Antwerpen 92.9 MHz 2020 Antwerpen

Maatschappij NV Antwerpen 99.2 MHz 2000 Antwerpen

Medialaan 1 Berlaar 92.7 MHz 2500 Lier

1800 Vilvoorde Brugge 103.3 MHz 8000 Brugge

 Q-Music Brussel 102.5 MHz 1060 Brussel

 Eeklo 104.8 MHz 9900 Eeklo

 Egem 103.0 MHz 8740 Pittem (Egem)

 Genk 102.5 MHz 3600 Genk

 Gent 88.6 MHz 9000 Gent

 Herentals 92.2 MHz 2200 Herentals

 Heuvelland 93.2 MHz 8953 Heuvelland (Wijtschate)

 Oostvleteren 88.3 MHz 8640 Vleteren (Oost-Vleteren)

 Sint-Pieters-Leeuw 103.1 MHz 1600 St-Pieters-Leeuw

 Turnhout 104.2 MHz 2360 Oud-Turnhout

 Veltem 95.8 MHz 3020 Herent (Veltem-Beisem)

 Wuustwezel 100.0 MHz 2990 Wuustwezel

REGIONALE PARTICULIERE RADIO-OMROEPEN

Provincie maatschappij lokaliteit frequentie effectieve locatie

Antwerpen

NV Antwerpse Radio Schoten 102.9 MHz 2900 Schoten
Katwilgweg 2 
 Mechelen 104.5 MHz 2600 Mechelen

 2050 Antwerpen Geel 104.6 MHz 2260 Westerlo (Oevel)

Antwerpen 1 Turnhout 104.5 MHz 2360 Oud-Turnhout

Vlaams-Brabant en 
Brussel

VZW De Vrije Golf Aarschot 104.4 MHz 3272 Scherpenheuvel-Zichem 
(Testelt)

Oorlogskruisenlaan 94 Brussel 98.1 MHz 1050 Brussel

1120 Brussel Brussel 98.4 MHz 1800 Vilvoorde

 Diest 99.0 MHz 3293 Diest (Kaggevinne)

Contact Vlaams-Brabant Leuven 103.8 MHz 3000 Leuven
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REGIONALE PARTICULIERE RADIO-OMROEPEN

Provincie maatschappij lokaliteit frequentie effectieve locatie

Antwerpen

NV Antwerpse Radio Schoten 102.9 MHz 2900 Schoten
Katwilgweg 2 
 Mechelen 104.5 MHz 2600 Mechelen

 2050 Antwerpen Geel 104.6 MHz 2260 Westerlo (Oevel)

Antwerpen 1 Turnhout 104.5 MHz 2360 Oud-Turnhout

Vlaams-Brabant en 
Brussel

VZW De Vrije Golf Aarschot 104.4 MHz 3272 Scherpenheuvel-Zichem 
(Testelt)

Oorlogskruisenlaan 94 Brussel 98.1 MHz 1050 Brussel

1120 Brussel Brussel 98.4 MHz 1800 Vilvoorde

 Diest 99.0 MHz 3293 Diest (Kaggevinne)

Contact Vlaams-Brabant Leuven 103.8 MHz 3000 Leuven

Limburg

VZW Facta Media Bree 103.0 MHz 3960 Bree

Kempische Steenweg 105 Genk 94.7 MHz 3600 Genk

3500 Hasselt Hasselt 96.8 MHz 3500 Hasselt

 Lommel 95.9 MHz 3920 Lommel

Be One Limburg Beringen 92.8 MHz 3550 Heusden-Zolder

 H a m o n t -
Achel 96.5 MHz  

 Overpelt 104.2 MHz 3900 Overpelt

 Sint-Truiden 96.9 MHz 3700 St-Truiden

 Tongeren 94.8 MHz  

Oost-Vlaanderen

VZW Radio Gent Gent 103.5 MHz 9000 Gent

Henri Dunantlaan 8 Aalst 104.8 MHz 9300 Aalst

9000 Gent Oudenaarde 104.8 MHz  

 Ronse 103.3 MHz 9690 Kluisbergen (Zulzeke)

GO Sint-Niklaas 103.7 MHz 9140 Temse

West-Vlaanderen

NV Promotheus Inc. Brugge 88.1 MHz 8000 Brugge

Westlaan 159 Egem 98.2 MHz 8740 Pittem (Egem)

8800 Roeselare Kortrijk 88.0 MHz 8500 Kortrijk

 Oostende 87.6 MHz 8460 Oudenburg (Roksem)

Mango Oostvleteren 101.0 MHz 8640 Vleteren (Elzendamme
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10.6. ORGANIGRAM 
VAN DE hUIDIGE 
pERSONEELSSAMENSTELLING
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10.7. 
BEhEERSOVEREENkOMST 
VOOR 2007-2010 TUSSEN DE 
VLAAMSE REGERING EN DE 
VLAAMSE REGULATOR VOOR 
DE MEDIA 
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HOOFDSTUK I -  ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1. ONDERTEKENENDE PARTIJEN 

Tussen de Vlaamse Regering die optreedt voor de 
Vlaamse Gemeenschap, hierna de Regering te noemen, 
vertegenwoordigd door de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, 
de heer Geert Bourgeois, hierna de minister te noemen, 
enerzijds en de Vlaamse Regulator voor de Media 
(VRM), hierna genoemd het agentschap vertegenwoor-
digd door de raad van bestuur, voor wie optreden, de 
voorzitter van de raad van bestuur, de heer Jo Baert, en 
de gedelegeerd bestuurder, de heer Joris Sels, ander-
zijds, wordt volgende beheersovereenkomst gesloten:

ARTIKEL 2. VOORWERP VAN OVEREENKOMST

Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van 
artikel 14 t.e.m. 16 van het kaderdecreet. Ze legt de 
wederzijdse rechten en verplichtingen van de Regering 
en het agentschap vast bij alle activiteiten die recht-
streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband 
houden met de missie en de kernopdrachten van het 
agentschap zoals omschreven onder artikel 8 van deze 
overeenkomst.

ARTIKEL 3. INWERKINGTREDING EN DuuR VAN DE 
OVEREENKOMST

Deze overeenkomst treedt in werking op datum van 
ondertekening en loopt af op 31 december 2010.

Indien bij het verstrijken van de beheersovereenkomst 
geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getre-
den, wordt de bestaande beheersovereenkomst van 
rechtswege verlengd, tot het ogenblik waarop een 
nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

ARTIKEL 4. DEFINITIES 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt ver-
staan onder:
agentschap :  Vlaamse Regulator voor de Media;

departement :  departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media;

kaderdecreet:  kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 
juli 2003;

mediadecreet :  decreten betreffende de radio-omroep 
en de televisie, gecoördineerd op 4 
maart 2005; 

minister:  de Vlaamse minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme

MOD:  de afdeling Management 
Ondersteunende Diensten van het 
departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media; 

oprichtingsdecreet: decreet van 16 december 2005 
houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vorm-
gegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse 
Regulator voor de Media en houdende wijziging van 
sommige bepalingen van de decreten betreffende de 
radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 
2005;
procedurebesluit: besluit van de Vlaamse Regering van 
30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse 
Regulator voor de Media.

HOOFDSTUK II - ALGEMEEN BELEIDSKADER

ARTIKEL 5. JuRIDISCh KADER

Het juridische beleidskader voor deze beheersovereen-
komst is onder meer vastgelegd in:

het oprichtingsdecreet; 

het kaderdecreet

het mediadecreet;

het procedurebesluit;

het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 
2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het 
personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;

het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 
met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse admi-
nistratie

het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 
2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en 
-opmaak.

het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 
betreffende een geïntegreerde economische boekhou-
ding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse open-
bare instellingen;

ARTIKEL 6. BELEIDSMATIG EN FINANCIEEL KADER 
(FuNCTIONELE BEVOEGDhEID)

Het financieel beleidskader voor deze beheersovereen-
komst en het beleid van de Regering dat betrekking 
heeft op de activiteiten van het agentschap, staat onder 
meer beschreven in

1. het Vlaams regeerakkoord voor 2004-2009;

2. de beleidsnota Media 2004-2009;

3. de beleidsbrief Media 2006-2007;

4. de meerjarenbegroting 2007-2009.

Het beleid van de Regering zal verder worden aange-
vuld en gespecificeerd door middel van de jaarlijkse 
beleidsbrieven Media van de minister. Die aanvullingen 
en aanpassingen van het overheidsbeleid kunnen aan-
leiding geven tot een aanpassing van de bepalingen van 
de beheersovereenkomst volgens de voorwaarden opge-
nomen in artikel 23.

j a a r v e r s l a g  2 0 0 7
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ARTIKEL 7. BELEIDSMATIG EN FINANCIEEL KADER 
(hORIZONTALE BEVOEGDhEID)

1. Onderlinge samenwerking

Het agentschap is gericht op en werkt actief samen met 
de andere entiteiten in de Vlaamse overheid en met de 
andere bestuursniveaus, en dit in functie van een klant- 
en oplossingsgerichte en doelmatige dienstverlening. 
Voor zover het agentschap betrokken partij is, zal er een 
loyale en constructieve samenwerking zijn met alle 
entiteiten die tot het beleidsdomein CJSM behoren. 
Concreet betekent dit onder meer een actieve deelname 
aan de beheers- en adviesorganen van het beleidsdo-
mein, en op beleidsoverschrijdend niveau, en verder 
ook daar waar de deelname aan gemeenschappelijke 
projecten relevant is (bvb het gezamenlijk ontwikkelen 
en opzetten van een kwaliteitsbarometer voor het 
domein).

Het agentschap engageert zich om binnen de termijn 
van deze beheersovereenkomst de volgende projecten 
met het oog op dergelijke entiteitsoverschrijdende 
samenwerking (binnen of buiten het beleidsdomein) 
concreet uit te voeren:

- het sluiten van een samenwerkingsprotocol met het 
departement, met het oog op een beter en vollediger 
beheer van alle personeelszaken. Deze samenwer-
king zal jaarlijks geëvalueerd en opgevolgd wor-
den.

- het sluiten van een samenwerkingsprotocol met het 
departement betreffende informatie-uitwisseling, 
expertisedeling en technische ondersteuning op het 
gebied van het mediabeleid en de uitvoering ervan 
(bvb het consistent houden van het frequentieplan, 
het gebruik van CHIRplus en eRoom, de officieuze 
coördinatie van mediawetgeving op de respectieve 
websites) 

2. Kwaliteitsbeleid

Het agentschap werkt mee aan het brede kwaliteitsbe-
leid van de Vlaamse overheid  (incl. wetsmatiging en 
e-government). Het tekent een eigen beleid op maat van 
het agentschap uit en zet verschillende kwaliteitsprojec-
ten ter verbetering en vereenvoudiging van de externe 
dienstverlening op. Het agentschap engageert zich om 
binnen de termijn van deze beheersovereenkomst aan 
de volgende kwaliteitsprojecten concreet uitvoering te 
geven:

- uitbouw van een klantvriendelijke en moderne web-
site;

- organisatie van een jaarlijkse studiedag voor de 
betrokken sector;

- het uitgeven van een periodieke e-nieuwsbrief;

- de uitwerking en implementatie binnen de beschik-
bare technische middelen van een on line procedure 
voor vergunningen en klachten.

3. Voorbeeldig werkgeverschap

De Vlaamse overheid heeft onmiskenbaar een voor-
beeldfunctie tegenover alle actoren in onze samenle-
ving: burgers, ondernemingen, middenveldorganisaties 
en andere overheden. Richtlijnen die aan deze actoren 
door de Vlaamse overheid worden opgelegd, moeten 
door de agentschappen van diezelfde overheid ook 
worden nageleefd. Het agentschap engageert zich om 
aan dergelijke richtlijnen, bijvoorbeeld inzake energie, 
milieuzorg, mobiliteit etc. zelf consequent uitvoering te 
geven, vanuit de voorbeeldfunctie die het agentschap 
heeft als deel van de Vlaamse overheid. 

4. Correct en aantrekkelijk werkgeverschap

Door zorg te dragen voor een aangename werksfeer en 
een rijke werkomgeving profileert de Vlaamse overheid 
zich als een aantrekkelijke werkgever. Dit bevordert het 
aantrekken van kwaliteitsvol en positief ingesteld perso-
neel, maar heeft vooral een onmiddellijk effect op de 
motivatie, het rendement en de betrokkenheid van de 
medewerkers. De betrokkenheid van alle medewerkers 
moet een rode draad zijn doorheen het personeelsbe-
leid op elk niveau, dus ook op het niveau van het agent 
schap. In dit kader engageert het agentschap zich om 
aan de volgende concrete projecten uitvoering te 
geven:

- de creatie van een open en transparante communi-
catie- en overlegcultuur door:

° periodieke personeelsvergaderingen;

° houden van een agentschapsdag;

- het aanbieden van aangepaste vorming aan het per-
soneel;

- de verdere uitbouw van loopbaanontwikkeling voor 
het personeel met aandacht voor mobiliteit en 
bevorderingsmogelijkheden;

- de mogelijkheid van telewerk onderzoeken voor alle 
werknemers, onafhankelijk van het niveau, als de 
functie telewerk toelaat;

- het uitvoeren van regelmatige personeelsbevragin-
gen.

5. Diversiteitsbeleid

Rekening houdend met de kleinschaligheid van het 
agentschap verbindt het agentschap zich ertoe mee te 
werken aan de realisatie van de gedefinieerde of te defi-
niëren streefcijfers voor het gelijkekansen- en diversi-
teitsbeleid binnen het beleidsdomein in zijn geheel.

6. Duurzaam en ethisch verantwoord aankoop-
beleid en energiebeleid

Het agentschap zal bij de aankoop van zijn producten 
de in de Vlaamse overheid geldende normen m.b.t. 
energie en milieuzuinigheid respecteren en waakt 
erover datdeze aankoopproducten in menswaardige 
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omstandigheden werden geproduceerd (eerlijke han-
del).

Het agentschap engageert zich om binnen de termijn 
van deze beheersovereenkomst duurzaam en ethisch 
verantwoord aankoopbeheer te laten deel uitmaken van 
het samenwerkingsprotocol met het departement, wat 
betreft de goederen en diensten die via de MOD wor-
den aangekocht.

7. Beheersrapportering

Met betrekking tot het P&O-beleid en de efficiënte wer-
king van de diensten, moet op basis van vooraf afge-
sproken formaten kunnen worden aangetoond:

- hoe de personeelsbehoeften en de personeelsbezet-
ting evolueren (bvb VTE in personeelsplan en effec-
tief tewerkgesteld, in-, door- en uitstroom van perso-
neel, personeelskenmerken zoals geslacht, diploma, 
niveau, statuut en leeftijd,...)

- in welke mate het personeel doelmatig wordt inge-
zet en er geïnvesteerd wordt in het menselijk kapi-
taal in de organisatie (motivatie, competentie, ruime 
inzetbaarheid, ontwikkelkansen en ontwikkelingsin-
spanningen, ...);

- dat er een correct en aantrekkelijk werkgeverschap 
wordt gerealiseerd met oog voor betrokkenheid, 
evenwicht werk-privé, welzijn op het werk, een 
positief arbeidsklimaat en diversiteit op de werk-
vloer.

Met betrekking tot de financiële regelgeving, procedu-
res en de financiële rapportering wordt, op basis van 
vooraf afgesproken formaten, in elk geval aandacht 
besteed aan:

- de periodieke opvolging van de begrotingsuitvoering 
die onder meer de ESR rapportering met het oog op 
de periodieke en jaarlijkse consolidatie op het 
niveau van de Vlaamse overheid omvat;

- de rapportering m.b.t. de apparaatskredieten;

- kas- en schuldbeheer.

De uitwisseling van de gegevens ter zake tussen het 
agentschap en het departement wordt georganiseerd 
conform het samenwerkingsprotocol met het departe-
ment.

8. Interne controle

Uiterlijk binnen het jaar na aanvang van de beheers-
overeenkomst beschikt het agentschap over een uitge-
schreven en gedocumenteerd systeem van interne con-
trole, opvraagbaar door de functioneel bevoegde minis-
ter en de ministers bevoegd voor Financiën & Begroting 
en Bestuurszaken. Dit systeem behelst minstens de ele-
menten zoals bepaald in artikel 33 van het kaderde-
creet, met name:

- het effectief en efficiënt beheer van risico’s;

- de betrouwbaarheid van de financiële en de beheers-
rapportering;

- de naleving van de regelgeving en de procedures;

- de effectieve en efficiënte werking van de diensten;

- de bescherming van de activa.

Vanaf het tweede jaar na aanvang van de beheersover-
eenkomst wordt het proces van interne controle min-
stens één maal per jaar door het management geëvalu-
eerd op zijn actualiteit, eventueel bijgewerkt en opnieuw 
gevalideerd.

9. Meten van beleidseffecten

Het agentschap engageert zich om de beleidseffecten te 
meten en te evalueren. Het agentschap informeert de 
minister, op regelmatige tijdstippen en volgens de 
onderling af te spreken modaliteiten, over de resultaten 
van de beleidseffectenmeting.

Het agentschap wordt betrokken bij en werkt actief mee 
aan de acties en  monitoringinstrumenten opgezet door 
het departement om een globaal overzicht van de 
beleidseffecten voor het domein of specifiek op het vlak 
van het mediabeleid te genereren.

ARTIKEL 8. MISSIE EN KERNOPDRAChTEN VAN hET 
AGENTSChAP 

Het agentschap heeft als missie de handhaving van de 
mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, 
het beslechten van geschillen in verband met de medi-
aregelgeving en het uitreiken van de media-erkenningen 
en -vergunningen, overeenkomstig de regelgeving.

HOOFDSTUK III 
ENGAGEMENTEN VAN HET AGENTSCHAP

ARTIKEL 9. STRATEGISChE EN OPERATIONELE 
ORGANISATIEDOELSTELLINGEN, ACTIVITEITEN, 
PROCESSEN EN PRESTATIES (REALISERING BELEID)

Artikel 169, §2 van het mediadecreet bepaalt de taken 
van de algemene kamer en artikel 169 §3 de taken van 
de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van de 
minderjarigen. 

A. De algemene kamer heeft volgende taken:

- het toezicht op de naleving van en de beteugeling 
van de inbreuken op de bepalingen van het media-
decreet met inbegrip van het toezicht op de naleving 
ervan door de openbare omroep en de beteugeling 
van de inbreuken door de openbare omroep;

- het verlenen, het schorsen en het intrekken van de 
omroeperkenningen, met uitzondering van de erken-
ningen van de landelijke, regionale en lokale radio-
omroepen, die verleend worden door de Vlaamse 
Regering op advies van de algemene kamer met 
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betrekking tot de conformiteit;

- het verlenen van adviezen met betrekking tot de 
conformiteit voor de erkenningen van de landelijke, 
regionale en lokale radio-omroepen;

- het uitreiken, wijzigen, schorsen en intrekken van 
zend- en transportvergunningen aan de erkende 
omroepen en de radio- en televisieomroepnetwer-
ken;

- het geven en intrekken van de toestemming aan aan-
bieders van een kabelnetwerk, radio-omroepnetwerk 
en televisieomroepnetwerk om omroepprogrammaís 
door te geven;

- het ontvangen van kennisgevingen van aanbieders 
van kabelnetwerken, zoals bedoeld in artikel 126, § 
1, van deze decreten, van radiodiensten zoals 
bedoeld in artikel 54, § 2, en van televisiediensten 
zoals bedoeld in artikel 90, § 2;

- het bepalen van de relevante markten en de geogra-
fische omvang ervan voor producten en diensten in 
de sector van de elektronische communicatienet-
werken, en het analyseren van deze markten om te 
bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn;

- het identificeren van ondernemingen met aanmerke-
lijke marktmacht op de krachtens punt 7 geanaly-
seerde markten, en het opleggen, indien nodig van 
een of meer van de verplichtingen;

- het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse 
mediasector;

- het toezicht op de naleving door de openbare 
omroep van de beheersovereenkomst met de 
Vlaamse Gemeenschap, en het jaarlijks rapporteren 
hierover aan de Vlaamse Regering;

- het uitvoeren van bijzondere opdrachten die de 
Vlaamse Regering indien nodig kan toevertrouwen 
aan de algemene kamer, voorzover deze betrekking 
hebben op de taken bedoeld in punt 1 tot en met 9. 

B. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van 
minderjarigen doet uitspraak over geschillen die gere-
zen zijn naar aanleiding van de toepassing van:

1. artikel 96, §1, van het mediadecreet, waarin inzon-
derheid wordt bepaald dat de omroepen geen pro-
gramma’s mogen uitzenden die de lichamelijke, 
geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjari-
gen ernstig zouden kunnen aantasten, inzonderheid 
programma’s met pornografische scènes of met 
nodeloos geweld;

2. artikel 96, §2, van het mediadecreet, waarin wordt 
bepaald dat de programma’s van de omroepen niet 
mogen aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, 
godsdienst of nationaliteit;

3. artikel 111bis van het mediadecreet, waarin wordt 
bepaald dat in de programma’s elke vorm van discri-

minatie wordt geweerd, dat de programmaopbouw 
zo verloopt dat hij geen aanleiding geeft tot discrimi-
natie tussen de verschillende ideologische of filoso-
fische strekkingen en dat de informatieprogramma’s, 
de mededelingen en de programma’s met een alge-
meen informatieve inslag, en alle informatieve pro-
grammaonderdelen, in een geest van politieke en 
ideologische onpartijdigheid moeten worden ver-
zorgd.

ARTIKEL 10. AANVuLLENDE ENGAGEMENTEN

Zoals aangegeven in artikel 169, §2, 11°, van het media- 
decreet kan de Vlaamse Regering indien nodig het uit-
voeren van bijzondere opdrachten toevertrouwen aan 
de algemene kamer, voor zover deze betrekking hebben 
op de taken bedoeld in punt 1° tot en met 9°. 
Aanvullende opdrachten met financiële repercussies 
worden in een addendum aan de beheersovereenkomst 
opgenomen. Zonder afbreuk te doen aan de autonomie 
van beide kamers, neemt het agentschap volgende 
engagementen op zich:
klantvriendelijkheid in het kader van doorlooptijden 
van te behandelen dossiers door de algemene kamer en 
de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van 
minderjarigen: het agentschap streeft ernaar om in 90% 
van het totaal van de klachtenprocedures, ambtshalve 
procedures en onderzoeken op verzoek van de Regering 
een beslissing te nemen ten laatste 45 dagen na de 
hoorzitting en het agentschap streeft ernaar om in 90% 
van het totaal van de aanvragen voor erkenning of ver-
gunning een beslissing te nemen ten laatste 60 dagen na 
ontvangst van de ontvankelijke aanvragen. Voor de 
berekening van deze percentages worden niet in aan-
merking genomen: 

- vertragingen inzake beslissingen die in het kader van 
het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de fede-
rale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, aan 
de Conferentie van Regulatoren (CRC) moeten wor-
den voorgelegd

- vertragingen die niet aan het agentschap te wijten 
zijn, zoals uitstel door partijen gevraagd hetzij voor 
het indienen van opmerkingen hetzij om te verschij-
nen op hoorzittingen of vergaderingen met het 
agentschap. 

- periodes van opschorting van de termijnen van 16 
juli tot en met 31 augustus en van 25 december tot 
en met 2 januari, zoals bepaald in artikel 10 van het 
procedurebesluit

in het kader van het in kaart brengen van de mediacon-
centraties streeft het agentschap ernaar om een rappor-
teringsinstrument te leveren, en onder andere een jaar-
lijks verslag op te stellen dat een volledig en correct 
beeld van het Vlaamse medialandschap schetst. Zodra 
het wettelijk kader dit toelaat, zal het agentschap ervoor 
instaan dat de bepaling en analyse van de relevante 
markten voor producten en diensten in de sector van de 
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elektronische communicatienetwerken gebeurt volgens 
de door de Europese Commissie opgelegde richtlijnen 
en aanbevelingen. 

In het kader van e-government zal de mogelijkheid 
gecreëerd worden om vergunningen en erkenningen 
aan te vragen en klachten in te dienen via elektronische 
weg.  Dit systeem zal één maand na de inwerkingtre-
ding van deze overeenkomst operationeel zijn.

In het kader van het toezicht op de naleving door de 
openbare omroep van de beheersovereenkomst met de 
Vlaamse Gemeenschap zullen de door de openbare 
omroep gebruikte methodiek en de bijhorende meetin-
strumenten gevalideerd worden. Dit zal opgenomen 
worden in de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse 
Regering. 

Inzake het samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de 
federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap leeft het 
agentschap de termijnen van het akkoord na en rappor-
teert hierover jaarlijks.

HOOFDSTUK IV -  ENGAGEMENTEN VAN DE 
VLAAMSE REGERING

ARTIKEL 11. FINANCIëLE ENGAGEMENTEN

Deze beheersovereenkomst wordt geënt op de meerja-
renbegroting. In het kader van de begrotingscyclus 
(begrotingsopmaak en -controle) worden periodiek door 
het Vlaams parlement de financiële engagementen 
goedgekeurd die moeten worden doorvertaald in het 
jaarlijkse Ondernemingsplan van het agentschap. De 
Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting 
beschikt hierbij over een interventiemogelijkheid zoals 
bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 
januari 2001 houdende regeling van de begrotingscon-
trole en -opmaak.

Het agentschap zal het ESR-voderingensaldo behalen 
zoals wordt bepaald in het kader van de begrotingscy-
clus (resp. bij begrotingsopmaak en -controle).
De Vlaamse Regering verbindt er zich toe dat de 
Vlaamse Belastingsdienst loyaal en constructief met het 
agentschap zal samenwerken.

ARTIKEL 12. OVERIGE ENGAGEMENTEN

§1. Toekomstige regelgeving.

De voorbereiding van nieuwe decreten en uitvoerings-
besluiten, alsook van wijzigingen aan bestaande decre-
ten en uitvoeringsbesluiten, die van invloed zijn op het 
juridische kader van het agentschap, gebeuren na 
onderling overleg tussen de partijen volgens een onder-
ling af te spreken werkwijze.

§2. Beleidsondersteuning.

Het departement is belast met de ondersteuning van de 
minister bij het uitwerken van zijn beleid. Het heeft een 
strategische opdracht, gericht op beleidsvoorbereiding 
en beleidsevaluatie. Om die opdracht goed te vervullen 
heeft het departement kwalitatieve informatie nodig, 
onder andere van het agentschap, met betrekking tot de 
actoren uit het medialandschap waarop het agentschap 
toezicht houdt.

§3. Communicatie.

Het agentschap is verantwoordelijk voor een transpa-
rante werking en een goede doorstroming van informa-
tie.

Het agentschap zorgt voor een correcte en tijdige ver-
antwoording over de uitvoering van zijn opdrachten.

De partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke 
gegevens die in het kader van de uitvoering van de 
beheersovereenkomst worden verstrekt, waaronder per-
soonsgebonden of concurrentieel-strategisch belangrij-
ke informatie, vertrouwelijk te behandelen.

§4. Toewijzing van aanvullende opdrachten

Aanvullende opdrachten kunnen aanleiding geven tot 
extra middelen. Bij de toewijzing van aanvullende 
opdrachten aan het agentschap zal vooraf een bereke-
ning van de benodigde middelen (personeel, budgettair) 
worden uitgevoerd. In overleg met de raad van bestuur 
van het agentschap zal dan worden onderzocht of het 
agentschap deze aanvullende opdrachten op zich kan 
nemen en in welke mate dit kan met de beschikbare 
middelen, dan wel of er extra middelen noodzakelijk 
zijn.

HOOFDSTUK V -  PERSONEEL

ARTIKEL 13. PERSONEELSSTATuuT

Het Vlaams personeelsstatuut voor de diensten van de 
Vlaamse overheid van 13 januari 2006
(VPS-DVO, kortweg het raamstatuut) en de bijhorende 
managementcode (bijlage II) is van
toepassing op het agentschap.
Zijn eveneens van toepassing op het agentschap:

- de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel en de uitvoeringsbesluiten van 
28 september 1984 en 29 augustus 1985;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
en de uitvoeringsbesluiten van 27 maart 1998;

- het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de 
opdrachten en de werking van de comités voor pre-
ventie en bescherming op het werk
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ARTIKEL 14. ALGEMENE PRINCIPES INZAKE PERSO-
NEELSMANAGEMENT, COMPETENTIE- EN ONTWIK-
KELINGSBELEID

Het personeelsbeleid draagt bij tot een succesvolle rea-
lisatie van de strategische en operationele doelstellin-
gen van het agentschap door een optimalisatie van het 
menselijk potentieel. De functiebeschrijvingen van het 
personeel van het agentschap en ook de competentie-
profielen dienen, bijgevolg, permanent te worden geac-
tualiseerd, gecorrigeerd, aangevuld. Zodoende kunnen 
de organisatiedoelstellingen enerzijds, en de individue-
le en teamcompetenties anderzijds, beter op elkaar 
worden afgestemd en kan de vereiste bijkomende com-
petentie en expertise voor de periode 2008-2010 in 
kaart worden gebracht. Het agentschap wil er als werk-
gever over waken dat de solidariteit tussen de generaties 
blijft bestaan, dat er duurzaam wordt omgegaan met 
arbeidskrachten, dat werknemers kansen krijgen op per-
manente ontwikkeling om de veranderingen in taak en 
functie aan te kunnen. Van overheidspersoneel wordt 
een bereidheid verwacht tot permanente ontwikkeling 
onder meer met het oog op een flexibele inzetbaarheid. 
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is vooral gericht op 
het inzetbaar en gemotiveerd houden van personeelsle-
den.

ARTIKEL 15. VASTSTELLING PERSONEELSBEhOEF-
TENPLAN

Het agentschap verbindt zich tot het opstellen van een 
personeelsbehoeftenplan waarbij uitgegaan wordt van 
de personeelsuitbreiding voor het agentschap, zoals 
vastgelegd werd in het stappenplan 2005-2009. 
Rekening houdend met de functionele behoeften van 
het agentschap zal verder bijzondere aandacht besteed 
worden aan:

- de opwaardering van het personeel;

- het inbouwen van bevorderingsgraden;

- een gezond evenwicht in de verhouding tussen 
dienstverlenend personeel en ondersteunend perso-
neel.

HOOFDSTUK VI - FINANCIëLE BETREKKINGEN 
TUSSEN HET AGENTSCHAP EN DE TOEZICHT-
HOUDENDE OVERHEID

ARTIKEL 16. hERKOMST VAN DE FINANCIëLE MID-
DELEN VAN hET AGENTSChAP

De financiële middelen van het agentschap omvatten:

- de dotatie;

- de inschrijvingsgelden van kandidaten voor een 
erkenning als particuliere radio-omroep;

- de jaarlijkse vergoedingen van de particuliere lande-
lijke en regionale radio-omroepen;

- de administratieve geldboeten;

- fiscale heffingen voor zover die bij decreet aan het 
agentschap zijn toegewezen;

- retributies voor zover die bij decreet aan het agent-
schap zijn toegewezen.

ARTIKEL 17. FINANCIëLE BETREKKINGEN TuSSEN 
hET AGENTSChAP EN DE TOEZIChThOuDENDE 
OVERhEID

Inzake financieel beleid is het agentschap tot nader 
order onderhevig aan de wet van 16 maart 1954 betref-
fende controle op sommige instellingen van openbaar 
nut en het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 
1997 betreffende een geïntegreerde economische boek-
houding en budgettaire rapportering voor de openbare 
instellingen. Met het departement zullen de nodige 
afspraken gemaakt worden over de taken toevertrouwd 
aan de MOD.

ARTIKEL 18. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE hET 
BEhEER VAN DE FINANCIëLE MIDDELEN

Het agentschap zal uiterlijk op 30 april van elk jaar een 
voorstel indienen bij de minister om zijn dotatie voor 
het volgende begrotingsjaar te bepalen. Bij dat voorstel 
zullen volgende documenten worden gevoegd (niet 
limitatief):

- de volledige jaarrekening;

- het verslag van de raad van bestuur bij de goedkeu-
ring van de aanvraag;

- de ontwerp-begroting.

Het agentschap zal jaarlijks de rekeningen laten nakij-
ken door een commissaris-revisor.
Binnen het kader van de strategische doelstellingen van 
het agentschap kan de raad van bestuur de werkings-
middelen alloceren en indien nodig herschikken over 
de volgende kredieten heen:

- lonen en sociale lasten;

- aankopen van niet-duurzame goederen en diensten;

- verwervingen van investeringsgoederen.

HOOFDSTUK VII -  CONTROLE EN AUDIT; 
OPVOLGING, RAPPORTERING EN OVERLEG

ARTIKEL 19. CONTROLE EN AuDIT

Het agentschap sluit zich aan bij de Interne Audit van 
de Vlaamse Gemeenschap of zal overgaan tot het 
oprichten van een eigen auditorgaan. Op verzoek van 
de Vlaamse Regering of van de minister kan op elk 
moment een aanvullende externe controle worden uit-
gevoerd, waarbij de activiteiten en systemen van het 
agentschap worden geaudit. Hierbij kunnen onder meer 
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volgende organen of personen optreden, elk binnen de 
grenzen van de bevoegdheden die eraan zijn toegewe-
zen :

- de raad van bestuur;

- de betrokken regeringscommissarissen;

- de bedrijfsrevisor;

- het Departement Financiën en Begroting;

- de Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap;

- de Inspectie van Financiën;

- het Rekenhof;

- de Vlaamse Regering;

- het Vlaams Parlement.

De Inspectie van Financiën en de commissarissen, aan-
gesteld door de Vlaamse Regering op voordracht van de 
minister en van de Vlaamse minister, bevoegd voor de 
Financiën en de Begroting, zullen op eerste verzoek 
steeds inzage kunnen hebben in alle documenten die 
nodig zijn om, elk binnen het eigen domein, de vastge-
legde controleopdracht te kunnen vervullen.

Het agentschap gaat het engagement aan om loyaal 
mee te werken aan de externe controle en audit van zijn 
activiteiten en systemen, uitgevoerd door de daartoe 
gemachtigde instanties.

ARTIKEL 20. OPVOLGING, RAPPORTERING EN 
OVERLEG

Rapporteringen betreffende personeel

Kwartaalrapportering ten behoeve van de minister, de 
minister van Bestuurszaken, de minister van Financiën 
en Begroting en aan het departement Bestuurszaken van 
het beleidsdomein Bestuurszaken. Deze rapportering 
omvat het effectief aantal personeelsleden, eveneens 
uitgedrukt in VTEís en de daaraan verbonden loonkost; 
De zesmaandelijkse statistiek (effectieve personeelsbe-
zetting in nominatieve aantallen en in VTE s, uitgesplitst 
per niveau, geslacht en statuut) ten behoeve van het 
departement Bestuurszaken van het beleidsdomein 
Bestuurszaken; Kengetallen P & O. Het betreft hier een 
beperkt aantal gegevens over het agentschap m.b.t. het 
vormings - en waarderingsbeleid, het personeelsbestand 
en de loonkost. De statistiek wordt jaarlijks toegestuurd 
aan het departement Bestuurszaken van het beleidsdo-
mein Bestuurszaken; Jaarlijks rapport op het gebied van 
de samenstelling van het personeelseffectief (statuut, 
leeftijd, diversiteitÖ) ten behoeve van de emancipatie-
ambtenaar van de Vlaamse overheid; Jaarlijks rapport 
ten behoeve van de ombudsman van het Vlaams 
Parlement ingevolge toepassing van het decreet van 1 
juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten 
aanzien van de bestuursinstellingen. 

Opvolging en overleg

§1. Jaarrapport over de uitvoering van de beheers-

overeenkomst Het jaarrapport over de uitvoering van 
de beheersovereenkomst zal de volgende elemen-
ten bevatten:

- toelichting bij de realisatie van de strategische orga-
nisatiedoelstellingen, in het bijzonder bij de doel-
stellingen die niet werden gerealiseerd;

- rapportering over de projecten die worden onderno-
men in het kader van het horizontale beleid dat in de 
Vlaamse overheid wordt gevoerd (zie artikel 7);

- toelichting over interne en externe factoren die van 
invloed kunnen zijn op de verdere realisatie van de 
strategische organisatiedoelstellingen uit de beheers-
overeenkomst;

- uitvoering van de begroting.

Het jaarrapport over de uitvoering van de beheersover-
eenkomst zal worden voorgelegd aan de minister voor 
30 april van het jaar dat volgt op het betrokken jaar in 
kwestie.

§2. Eindrapport over de uitvoering van de beheers-
overeenkomst

Het eindrapport over de uitvoering van de beheersover-
eenkomst zal de volgende elementen bevatten:

- toelichting bij de realisatie van de strategische orga-
nisatiedoelstellingen, in het bijzonder bij de doel-
stellingen die niet werden gerealiseerd;

- rapportering over de projecten die worden onderno-
men in het kader van het horizontale beleid dat in de 
Vlaamse overheid wordt gevoerd (zie artikel 7);

- toelichting over interne en externe factoren die 
invloed hadden op de verdere realisatie van de stra-
tegische organisatiedoelstellingen uit de beheers-
overeenkomst.

- Het eindrapport over de uitvoering van de beheers-
overeenkomst wordt bezorgd aan de minister zes 
maanden voor de duurtijd van de beheersovereen-
komst is afgelopen.

§3. Toelichting bij de rapportering over de uitvoering 
van de beheersovereenkomst

De minister kan het agentschap vragen om toelichting 
te geven bij de rapportering over de uitvoering van de 
beheersovereenkomst.

De minister kan de gedelegeerd bestuurder van het 
agentschap oproepen om de jaarlijkse rapportering 
mondeling toe te lichten in de bevoegde commissie van 
het Vlaams Parlement.

§4. Overleg tussen de contracterende partijen

De contracterende partijen gaan het engagement aan 
om regelmatig overleg te plegen en systematisch alle 
informatie te laten doorstromen die relevant is voor de 
uitvoering van de beheersovereenkomst.
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Het regelmatige overleg heeft betrekking op :

- bespreking van de rapportering over de uitvoering 
van de beheersovereenkomst;

- bespreking van interne en externe interveniërende 
factoren bij de uitvoering van de beheersovereen-
komst;

- bespreking van beleidsinitiatieven die relevant zijn 
voor de uitvoering van de beheersovereenkomst en 
de uitvoering van de opdrachten van het agent-
schap;

- bespreking van relevante beslissingen, genomen in 
parlementaire commissies, en van antwoorden op 
parlementaire vragen.

HOOFDSTUK VIII -  
EVALUATIE EN SANCTIONERING

ARTIKEL 21. EVALuATIE

§1. Jaarlijkse evaluatie

De uitvoering van de beheersovereenkomst wordt jaar-
lijks geëvalueerd door de contracterende partijen.

Tijdens een jaarlijks overlegmoment in de maand mei 
van het jaar n+1 bespreken de minister en het agent-
schap (vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad 
van bestuur en de gedelegeerd bestuurder) de voortgang 
van de beheersovereenkomst.

Als de in de beheersovereenkomst vastgelegde verplich-
tingen door een partij niet worden nageleefd, plegen de 
partijen overleg over de te nemen bijsturingsmaatrege-
len.

Bij de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de 
beheersovereenkomst zullen de partijen nagaan of er al 
dan niet aanpassingen aan de beheersovereenkomst 
moeten worden aangebracht. De beheersovereenkomst 
wordt aangepast overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 23.

§2. Eindevaluatie

De investering van de Vlaamse overheid in het agent-
schap zal grondig worden geëvalueerd op basis van de 
realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen 
uit de beheersovereenkomst, en de baten die de inves-
tering voor Vlaanderen heeft opgeleverd. Het resultaat 
van die evaluatie zal bepalend zijn voor de condities 
van een nieuwe beheersovereenkomst tussen het agent-
schap en de Vlaamse overheid.

De evaluatie wordt door de Vlaamse Regering georgani-
seerd in de eerste helft van 2009. De Vlaamse Regering 
zal daartoe evaluatieorganen aanstellen die over de 
expertise beschikken om de activiteiten, de resultaten 
en het potentieel van het agentschap vakkundig te kun-
nen beoordelen.

ARTIKEL 22. GESChILLENREGELING

Aangezien een beheersovereenkomst een sturingsinstru-
ment is, in de vorm van een werkafspraak binnen de 
overheid, en dus strikt genomen geen contractuele, juri-
disch bindende overeenkomst tussen overheid en der-
den, wordt er geen mogelijkheid ingebouwd om een 
burgerrechtelijke procedure in te stellen, ook niet nadat 
alle middelen tussen de contractanten zouden zijn uit-
geput.

Geschillen die ontstaan bij de uitvoering van de 
beheersovereenkomst worden in eerste instantie in 
onderling overleg geregeld tussen de beide contractan-
ten.

Wanneer er geen consensus mogelijk blijkt, beslist de 
Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK IX - AANPASSINGEN BEHEERS-
OVEREENKOMST- OPSCHORTENDE VOOR-
WAARDEN

ARTIKEL 23. AANPASSINGEN BEhEERSOVEREEN-
KOMST- OPSChORTENDE VOORWAARDEN

Indien zich tijdens de duur van de overeenkomst ingrij-
pende veranderingen voordoen, hetzij in de maatschap-
pelijke omgeving waarin het agentschap actief is, hetzij 
in de beleidsopties, hetzij door een interventie door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting 
ten gevolge van een budgettaire noodwendigheid, en 
deze wijzigingen de opdrachten van het agentschap 
dermate veranderen dat deze veranderingen niet kun-
nen ingepast worden in de vigerende afspraken tussen 
de contractanten, kan over de beheersovereenkomst op 
vraag van de minister of van de minister bevoegd voor 
Financiën en Begroting opnieuw worden onderhandeld 
en kan ze aangepast worden.

Er kan enkel opnieuw formeel onderhandeld worden 
over de beheersovereenkomst op vraag van de raad van 
bestuur na een belangrijke wijziging van het financiële 
engagement van de Regering tijdens de duur van de 
beheersovereenkomst.

HOOFDSTUK X -  SPECIFIEK DEEL

ARTIKEL 24. VERPLIChTINGEN VAN hET AGENT-
SChAP INZAKE TARIEVEN

Het agentschap verbindt er zich toe de vergoedingen en 
tarieven, zoals vastgelegd in de Vlaamse regelgeving, 
toe te passen op de omroepen die onder haar bevoegd-
heid vallen.

ARTIKEL 25. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN
Gelet op de schaalgrootte van het agentschap en een 
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goed beheer van de logistieke en personeelsdossiers 
sluit het agentschap een samenwerkingsovereenkomst 
met het departement. Deze samenwerking is jaarlijks te 
evalueren en jaarlijks opzegbaar.

ARTIKEL 26. BIJZONDERE BEPALINGEN TEN GEVOL-
GE VAN SPECIFIEKE SITuATIES, EIGEN AAN hET 
AGENTSChAP

Gezien de bijzondere positie van het agentschap in het 
medialandschap en aangezien het agentschap veel 
belang hecht aan integriteit in de uitoefening van zijn 
taken, verbindt het agentschap zich ertoe een integri-
teitscode op te stellen binnen het jaar na het in werking 
treden van deze overeenkomst.

Opgemaakt en ondertekend te Brussel op 16 oktober 
2007 
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98
10.8. 
SAMENWERkINGSAkkOORD 
VAN 17 NOVEMBER 1996 
TUSSEN DE FEDERALE 
STAAT, DE VLAAMSE 
GEMEENSChAp, DE FRANSE 
GEMEENSChAp EN DE 
DUITSTALIGE GEMEENSChAp 
BETREFFENDE hET WEDERzIJDS CONSULTEREN BIJ hET 
OpSTELLEN VAN REGELGEVING INzAkE ELEkTRONISChE 
COMMUNICATIENETWERkEN, hET UITWISSELEN 
VAN INFORMATIE EN DE UITOEFENING VAN DE 
BEVOEGDhEDEN MET BETREkkING TOT ELEkTRONISChE 
COMMUNICATIENETWERkEN DOOR DE REGULERENDE 
INSTANTIES BEVOEGD VOOR TELECOMMUNICATIE OF 
RADIO-OMROEp EN TELEVISIE58
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58  Wet houdende diverse bepalingen (II) , Belgisch Staatsblad, 28 december 

2006, p. 75369 - 75375.
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Gelet op de artikelen 127 en 130 van de Grondwet;

Gelet op de artikelen 4, 6° en 92 bis, §§1 en 5 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen;

Gelet op de artikelen 4, §1 en 55bis van de wet van 31 
december 1983 tot hervorming der instellingen voor de 
Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektroni-
sche-communicatienetwerken en -diensten 
(“Kaderrichtlijn”);

Gelet op Richtlijn 2002/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de 
machtiging voor elektronische-communicatienetwerken 
en -diensten (“Machtigingsrichtlijn”);

Gelet op Richtlijn 2002/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toe-
gang tot en interconnectie van elektronische-communi-
catienetwerken en bijbehorende faciliteiten 
(“Toegangsrichtlijn”);

Gelet op Richtlijn 2002/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de uni-
versele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten 
(“Universeledienstrichtlijn”);

Gelet op Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektroni-
sche communicatie (Richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie);

Gelet op Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 
16 september 2002 betreffende de mededinging op de 
markten voor elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten;

Overwegende dat de bevoegdheden inzake omroep en 
telecommunicatie dermate verstrengeld zijn dat er met 
betrekking tot de toepassing van de regelgeving een 
pragmatische en werkzame vorm van samenwerking 
noodzakelijk is tussen de regulerende instanties.

Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord en de toe-
passing ervan geen afbreuk mogen doen aan de bevoegd-
heidsverdeling tussen de federale overheid en de 
gemeenschappen zoals vastgelegd in de toepasselijke 
wetgeving en gepreciseerd door de relevante recht-
spraak.

Gelet op artikel 3, § 4, van de richtlijn 2002/21/EG van 
het Europees Parlement en van de Raad van 7 maart 
2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor elektronische-communicatienetwerken en -dien-
sten (“Kaderrichtlijn”) dat bepaalt dat « De lidstaten de 
door de nationale regelgevende instanties uit te voeren 
taken op een gemakkelijk toegankelijke wijze bekend-

maken, met name wanneer die taken aan meer dan één 
lichaam worden toegewezen. De lidstaten zorgen in 
voorkomend geval voor overleg en samenwerking tus-
sen die instanties onderling en tussen die instanties en 
de nationale instanties belast met de uitvoering van het 
mededingingsrecht en de nationale instanties belast met 
de uitvoering van het consumentenrecht, in aangelegen-
heden van gemeenschappelijk belang. Indien meer dan 
één instantie bevoegd is om die aangelegenheden te 
behandelen, zorgen de lidstaten ervoor dat de respec-
tieve taken van elke instantie in een gemakkelijk toegan-
kelijke vorm bekendgemaakt worden. »

Overwegende dat de convergentie tussen de sectoren 
radio-omroep en televisie en telecommunicatie leidt tot 
een despecialisatie van de infrastructuur en de netwer-
ken en tot het ontstaan van nieuwe diensten, die niet 
meer beantwoorden aan de klassieke begrippen van 
omroep en telecommunicatie.

Overwegende dat het Arbitragehof in zijn arrest 
nr.132/2004 van 14 juli 2004 vaststelt dat « de recente 
technologische ontwikkelingen tot gevolg hebben dat 
de afbakening van de radio-omroep en de televisie, 
enerzijds, en de telecommunicatie, anderzijds, niet 
meer kan gebeuren aan de hand van technische criteria 
zoals de onderliggende infrastructuur, de gebruikte net-
werken of de eindapparatuur, doch wel aan de hand 
van inhoudelijke en functionele criteria. » (B.4.3).

Overwegende dat het Arbitragehof in voornoemd arrest  
erop wijst dat « de radio-omroep, die de televisie omvat, 
van de andere vormen van telecommunicatie kan wor-
den onderscheiden doordat een radio-omroepprogram-
ma openbare informatie verspreidt en vanuit het oog-
punt van degene die uitzendt, bestemd is voor het 
publiek in het algemeen of voor een deel ervan en geen 
vertrouwelijk karakter heeft. Diensten die geïndividuali-
seerde en door een vorm van vertrouwelijkheid geken-
merkte informatie leveren, vallen daarentegen niet 
onder de radio-omroep en behoren tot de bevoegdheid 
van de federale wetgever. » (B.10.1). « Doorslaggevend 
voor radio-omroep en televisie is het ter beschikking 
stellen van openbare informatie voor het publiek in het 
algemeen. In een evolutieve interpretatie van het 
omroepbegrip omvat dit ook het uitzenden op individu-
eel verzoek. Omroepactiviteiten verliezen niet hun aard 
omdat met de evolutie van de techniek aan de kijker of 
luisteraar een ruimere mogelijkheid van eigen keuze 
wordt geboden. » (B.10.2).

Overwegende dat in het stelsel van bevoegdheidsverde-
ling de aangelegenheid van radio-omroep en televisie, 
enerzijds, en de andere vormen van telecommunicatie, 
anderzijds, aan onderscheiden wetgevers zijn toever-
trouwd. 

Overwegende dat het Arbitragehof eraan herinnert dat 
« radio-omroep en televisie aangewezen zijn als een 
culturele aangelegenheid en die kwalificatie als uit-
gangspunt van elke interpretatie hoort te worden geno-
men. De bevoegdheid van de gemeenschappen is niet 
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gebonden aan een wijze van uitzenden of overbrengen. 
Zij staat de gemeenschappen toe de technische aspec-
ten van de overdracht te regelen die een accessorium 
zijn van de aangelegenheid van radio-omroep en televi-
sie. Het regelen van de overige aspecten van de infra-
structuur, waarin onder meer de algemene politie van 
de radio-elektrische golven is begrepen, behoort tot de 
bevoegdheid van de federale wetgever. » (B.4.2). « De 
federale wetgever is bevoegd om de andere aspecten 
van de diensten van de informatiemaatschappij te rege-
len, enerzijds, op basis van zijn residuaire bevoegdheid 
en, anderzijds, op basis van de hem voorbehouden 
bevoegdheid, onder meer inzake de economie, waartoe 
behoren de algemene regels inzake de bescherming van 
de verbruiker, het prijsbeleid, het mededingingsrecht, 
het handelsrecht en de vestigingsvoorwaarden. » 
(B.11.1.).

Overwegende dan ook dat de federale overheid niet de 
enige overheid die bevoegd is om de aangelegenheid 
elektronische communicatienetwerken en -infrastruc-
tuur te regelen en dat er een « absolute noodzaak is om 
te voorzien in samenwerking tussen de federale over-
heid en de gemeenschappen bij het bepalen van de 
bevoegdheden van de regulator. » (B.5.1).

Overwegende dat in de regel de afwezigheid van 
samenwerking in een aangelegenheid waarvoor de bij-
zondere wetgever daartoe niet in een verplichting voor-
ziet, geen schending inhoudt van de bevoegdheidsre-
gels.

Te dezen zijn evenwel de bevoegdheden van de fede-
rale Staat en de gemeenschappen inzake de elektroni-
sche communicatie-infrastructuur, ten gevolgde van de 
technologische evolutie, dermate verweven geworden 
dat ze niet meer dan in onderlinge samenwerking kun-
nen worden uitgeoefend. Daaruit volgt dat de wetgever, 
door eenzijdig de bevoegdheid van de regulator te rege-
len, het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden dat 
eigen is aan elke bevoegdheidsuitoefening (B.6.2.).

De Federale Staat vertegenwoordigd door dhr. 
Verwilghen, Minister van Economie, Energie, 
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en mevr.  
Van den Bossche, Minister van Werk.

De Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de 
Vlaamse Regering in de persoon van dhr. Leterme, 
Minister-president en dhr. Bourgeois, Minister van 
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme. 

De Franstalige Gemeenschap vertegenwoordigd door 
de Regering van de Franstalige Gemeenschap in de 
persoon van Mevr. Arena, Minister-president en Mevr. 
Lanaan, Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector 
en Jeugd.

De Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigd door 
de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in de 
persoon van dhr. Lambertz, Minister-president en Mevr. 
Weykmans, Minister van Cultuur en Media, 

Monumentenzorg, Jeugd en Sport.

Zijn overeengekomen om de volgende tekst ter goed-
keuring aan de Federale Wetgevende Kamers en de 
Parlementen van de Gemeenschappen voor te leggen:

Artikel 1.
Dit samenwerkingsakkoord betreft een regeling omtrent 
het opstellen van regelgeving m.b.t elektronische 
communicatienetwerken, het uitwisselen van 
informatie  en de uitoefening van de bevoegdheden 
m.b.t elektronische communicatienetwerken door de 
regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie 
of radio-omroep en televisie.

Art. 2.
In dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder:

1° elektronisch-communicatienetwerk: de actieve of 
passieve transmissiesystemen en, in voorkomend geval, 
de schakel - of routeringsapparatuur en andere midde-
len die het mogelijk maken signalen over te brengen via 
draad, radiogolven, optische of andere elektromagneti-
sche middelen;

2° regulerende instantie:

- Voor wat betreft de Federale Staat: Belgisch Instituut 
voor postdiensten en telecommunicatie / Institut 
Belge des services postaux et des télécommunicati-
ons / Institut für Postdienste und Tele-
kommunikation;

- Voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap: Vlaams 
Commissariaat voor de Media;

- Voor wat betreft de Franstalige Gemeenschap: 
Conseil Supérieur de l’audiovisuel;

- Voor wat betreft de Duitstalige Gemeenschap: 
Medienrat.

Art. 3.
Elke ontwerpbeslissing van een regulerende 
instantie die betrekking heeft op elektronische 
communicatienetwerken wordt door de desbetreffende 
instantie overgemaakt aan de andere regulerende 
instanties die zijn opgesomd in artikel 2, 2° van dit 
samenwerkingsakkoord. 

De regulerende instanties die geconsulteerd worden 
bezorgen binnen de 14 kalenderdagen hun opmerkingen 
aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing 
heeft overgemaakt. Binnen deze termijn kan elk van de 
regulerende instanties die geconsulteerd worden vragen 
dat de ontwerpbeslissing aanhangig wordt gemaakt bij 
de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische 
Communicatiesector (hierna genoemd de CRC). Dit 
verzoek tot onmiddellijke overmaking aan de CRC 
wordt gemotiveerd.

De betrokken regulerende instantie neemt de op-
merkingen in aanmerking die de andere regulerende 
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instanties eraan bezorgd hebben en maakt de gewijzigde 
ontwerpbeslissing over aan de andere regulerende 
instanties. Deze laatste beschikken na ontvangst van 
de gewijzigde ontwerpbeslissing over een termijn van 
7 kalenderdagen waarbinnen zij kunnen vragen dat de 
gewijzigde ontwerpbeslissing aanhangig wordt gemaakt 
bij de CRC.

Ontwerpbeslissingen en opmerkingen omtrent ontwerp-
beslissingen worden steeds gemotiveerd vanuit het oog-
punt van de wettelijke bevoegdheid van diegene die de 
ontwerpbeslissing of de opmerking overmaakt. 

Na afloop van de in leden  2 en 3 voorziene termijn 
wordt de ontwerpbeslissing geacht, behoudens tegen-
bewijs, geen afbreuk te doen aan de bevoegdheden van 
de andere regulerende instanties.

Art. 4.
Voorlopige maatregelen die genomen worden door een 
regulerende instantie in geval van hoogdringendheid en 
wanneer er een risico op een moeilijk te herstellen, ern-
stig nadeel bestaat, worden vrijgesteld van de toepassing 
van artikel 3 van dit samenwerkingsakkoord. Zij worden 
echter onverwijld ter kennis gebracht van de andere re-
gulerende instanties.

De voorlopige maatregelen duren in geen geval langer 
dan twee weken. Indien zij langer nodig zouden zijn, 
moeten zij het voorwerp uitmaken van een ontwerpbe-
slissing en zijn zij onderworpen aan de procedure van 
artikel 3.

Art. 5
De CRC wordt opgericht en is een samengesteld uit de 
vier leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie, twee leden van de 
regulerende instantie van de Vlaamse Gemeenschap, 
twee leden van de regulerende instantie van de Fransta-
lige Gemeenschap en één lid van de regulerende instan-
tie van de Duitstalige Gemeenschap. Voor de toepassing 
van dit samenwerkingsakkoord wordt de in deze para-
graaf omschreven samenstelling van de CRC aanzien als 
de gebruikelijke samenstelling van de CRC.

De CRC heeft rechtspersoonlijkheid en neemt haar huis-
houdelijk reglement aan. Het huishoudelijk reglement 
van de CRC treedt pas inwerking na goedkeuring door 
het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en 
Radio-omroep en Televisie waarvan sprake in artikel 10 
van dit samenwerkingsakkoord. 

Tegen alle beslissingen van de CRC kan binnen de 60 
dagen nadat de beslissing aangetekend ter kennis werd 
gebracht van de belanghebbende partijen, bij het hof 
van beroep te Brussel, rechtsprekend zoals in kortge-
ding, beroep met volle rechtsmacht worden ingesteld 
waarbij het hof de bestreden beslissing kan vervangen 
door een nieuwe beslissing. 

Het beroep wordt bij verzoekschrift ingesteld tegen de 
CRC. Het hof van beroep te Brussel stelt de partijen die 

belang hebben bij de bestreden beslissing met een aan-
getekend schrijven in kennis van het bestaan van het 
beroep. . 

Het beroep vermeld in deze paragraaf heeft geen schor-
sende werking tenzij indien het hof de schorsing van de 
bestreden beslissing uitspreekt. Voor alle aspecten die 
betrekking hebben op de procedure voor het hof van 
beroep van Brussel, is het Gerechtelijk Wetboek van 
toepassing.

De leden van de CRC die deel uitmaken van de gebrui-
kelijke samenstelling van de CRC duiden elk jaar op de 
verjaardag van de inwerkingtreding van dit samenwer-
kingsakkoord in hun midden een voorzitter en een lid 
die het secretariaat zal waarnemen aan, waarbij voor 
beide functies een beurtrol wordt gerespecteerd tussen 
de leden van de CRC. 

Elke beslissing van de CRC wordt genomen bij consen-
sus tussen de aanwezige regulerende instanties. De le-
den van een regulerende instantie onthouden zich bij 
de stemming indien er geen eensluidend standpunt is 
tussen die leden.

In het kader van haar werking en bij het nemen van 
beslissing neemt de CRC de regels en principes zoals 
bepaald in het toepasselijk Europees regelgevend kader 
in acht.

Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en 
Radio-omroep en Televisie waarvan sprake in artikel 10 
van dit samenwerkingsakkoord neemt op verzoek van 
een Minister tot wiens bevoegdheden het beheer be-
hoort van een regulerende instantie die is opgesomd in 
artikel 2, 2° van dit samenwerkingsakkoord, de beslis-
sing van de CRC in de plaats van de CRC in zijn gebrui-
kelijke samenstelling. 

Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en 
Radio-omroep en Televisie beslist in dit geval bij con-
sensus. In het kader van haar werking en bij het nemen 
van beslissing neemt het Interministerieel Comité voor 
Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie waar-
van sprake in artikel 10 van dit samenwerkingsakkoord 
de regels en principes zoals bepaald in het toepasselijk 
Europees regelgevend kader in acht.

Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en 
Radio-omroep en Televisie kan maar op basis van de 
procedure die omschreven is in het vorige lid een beslis-
sing nemen nadat een periode van 75 kalenderdagen is 
verstreken tijdens dewelke de CRC in zijn gebruikelijke 
samenstelling beraadslaagd heeft omtrent het punt dat 
voor beslissing voorligt. 

Vanaf de 30e kalenderdag van de voormelde periode 
van 75 kalenderdagen kan een regulerende instantie die 
een ontwerpbeslissing aanhangig heeft  gemaakt bij de 
CRC aan elk van de regulerende instanties die weigeren 
om in te stemmen met de aanhangig gemaakte ontwerp-
beslissing vragen dat zij binnen de 15 kalenderdagen 
een gedetailleerd tegenvoorstel voorlegt aan de CRC. De 
regulerende instantie die in voorkomend geval binnen 
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de termijn van 15 kalenderdagen nalaat om een gede-
tailleerd tegenvoorstel voor te leggen wordt geacht in te 
stemmen met de aanhangig gemaakte ontwerpbeslissing.

Art. 6.
De regulerende instantie die de ontwerpbeslissing had 
voorbereid, staat in voor de verdere uitvoering van 
de beslissing van de CRC. Deze regulerende instantie 
informeert de andere regulerende instanties die zijn 
opgesomd in artikel 2, 2° van dit samenwerkingsakkoord 
over de maatregelen die genomen werden ter uitvoering 
van de beslissing van de CRC.

Art. 7.
Op gemotiveerd verzoek van één van de leden van de 
CRC maakt elk lid binnen de 7 werkdagen gedetailleerde 
informatie over omtrent de houder en de voorwaarden die 
verbonden zijn aan vergunningen of welke machtiging  
dan ook die door het betrokken lid werden toegekend.

Art. 8.
De leden van regulerende instanties die deelnemen 
aan de werkzaamheden van de CRC zijn onderworpen 
aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen vertrouwelijke 
informatie waarvan ze kennis hebben in het kader van 
de uitvoering van hun functie, meedelen aan derden, 
behalve in de wettelijke vastgelegde uitzonderingen. 
Ingeval van niet-nakoming van deze verplichting zal de 
regulerende instantie waar het desbetreffende lid deel 
van uitmaakt of in voorkomend geval de overheid die 
bevoegd is voor het beheer van de betrokken regulerende 
instantie, een gepaste sanctie opleggen. 

De verplichting onder de vorige paragraaf blijft van 
toepassing nadat het desbetreffende lid niet langer 
deelneemt aan de werkzaamheden van de CRC.

Art.9.
Er wordt een Interministerieel Comité voor 
Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie 
opgericht.

Dit Comité bestaat uit:

1°  de minister(s) aangeduid door de federale regering;

2° de minister(s) aangeduid door de Vlaamse 
Gemeenschap;

3°  de minister(s) aangeduid door  de Franstalige 
Gemeenschap;

4°  de minister(s) aangeduid door  de Duitstalige 
Gemeenschap;

Het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en 
Radio-omroep en Televisie heeft tot taak om in onderling 
overleg en met respect voor ieders bevoegdheid, 
volgens de modaliteiten en procedures zoals vastgelegd 
binnen het Overlegcomité, de wederzijdse consultatie 
te organiseren omtrent mekaars initiatieven inzake het 

opstellen van ontwerpregelgeving m.b.t omroep en 
telecommunicatie.

Art. 10

In de CRC worden voorafgaandelijk de werkzaamheden 
van de “European Regulators Group” die werd opgericht 
door de beslissing van de Europese Commissie 2002/627/
EC op 29 juli 2002 en haar werkgroepen besproken.

Art. 11.

Dit samenwerkingsakkoord treedt inwerking nadat 
het werd goedgekeurd door de Federale Wetgevende 
Kamers en de Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel op ...

in vier originele exemplaren waarvan elke partij bij 
dit samenwerkingsakkoord verklaard één exemplaar 
ontvangen te hebben,

Voor de Federale Staat,

Freya VAN DEN BOSSCHE                                                 
Marc VERWILGHEN  

                                                
Voor de Vlaamse Gemeenschap,

Geert BOURGEOIS                                                                       
Yves LETERME

Voor de Duitstalige Gemeenschap,

Isabelle WEYKMANS                                                          
Karl-Heinz LAMBERTZ

Voor de Franstalige Gemeenschap,

Fadila LAANAN                                                                                 
Marie ARENA
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