
19 JULI 2013. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende radio-omroep en televisie (1) 

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : 

DECREET houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en 

televisie. 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

Art. 2. Artikel 180 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie wordt 

vervangen door wat volgt : 

« Art. 180. § 1. Dienstenverdelers geven de lineaire televisieomroepprogramma’s die deel uitmaken 

van hun aanbod van televisiediensten in de Vlaamse Gemeenschap, onverkort, ongewijzigd en in hun 

geheel, door op het ogenblik dat ze worden uitgezonden. Dat geldt ook voor de bijbehorende diensten, 

vermeld in artikel 185, § 1, tweede lid, laatste zin. 

§ 2. Elke functionaliteit die een dienstenverdeler aan de eindgebruikers aanbiedt en die het mogelijk 

maakt om de in het eerste lid bedoelde lineaire televisieomroepprogramma’s op een uitgestelde, 

verkorte of gewijzigde wijze te bekijken, is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de 

betrokken televisieomroeporganisatie. De voorafgaande toestemming is vereist van iedere 

televisieomroeporganisatie die onder het toepassingsgebied van artikel 154, eerste en tweede lid, valt. 

De betrokken televisieomroeporganisatie en dienstenverdeler onderhandelen te goeder trouw en 

dienen hun toestemmingswijze op een redelijke en proportionele wijze uit te oefenen. 

Wanneer een akkoord hierover leidt tot financiële vergoedingen van de dienstenverdelers aan de 

televisieomroeporganisaties, dan dienen die te worden aangewend voor Nederlandstalige Europese 

producties, overeenkomstig artikel 154. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels opleggen met het oog op de controle en/of de handhaving van 

deze regel. 

§ 3. Functionaliteiten die afbreuk doen aan de redactionele autonomie en verantwoordelijkheid van de 

betrokken televisieomroeporganisaties kunnen altijd worden geweigerd. 

§ 4. Indien er geen overeenkomst met betrekking tot de toestemming kan worden gesloten binnen een 

termijn van drie maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de dienstenverdeler per aangetekend 

schrijven de televisieomroeporganisatie omstandig heeft ingelicht van zijn intentie tot het aanbieden 

van een functionaliteit waarvoor de toestemming vereist is van de televisieomroeporganisatie zoals 

vermeld in paragraaf 2, zullen de partijen een beroep doen op bemiddeling. De meest gerede partij zal 

daartoe per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse 

Regulator voor de Media verzoeken om een bemiddelingsprocedure op te starten binnen een termijn 

van zeven werkdagen na ontvangst van dat verzoek. Een besluit van de Vlaamse Regering bepaalt de 

nadere regels van de bemiddelingsprocedure, die maximaal drie maanden mag duren. Indien de 

bemiddelingsprocedure niet leidt tot een akkoord tussen de partijen, formuleert de bemiddelaar een 

advies tot besluit van de bemiddelingsopdracht. De meest gerede partij kan de zaak aanhangig maken 

bij de bevoegde rechtscolleges. 

§ 5. Dienstenverdelers maken commerciële communicatie die deel uitmaakt van hun dienst duidelijk 

als zodanig herkenbaar. De bepalingen van afdeling II. Basisregels bij het gebruik van commerciële 

communicatie, afdeling III. Commerciële communicatie over specifieke producten en afdeling IV 

Commerciële communicatie die gericht is op minderjarigen, jongeren en kinderen, deel III. Radio-

Omroep en Televisie, titel II. Bepalingen over Omroepdiensten, hoofdstuk IV Commerciële 

communicatie zijn van toepassing op de commerciële communicatie die dienstenverdelers brengen in 

hun eigen diensten aan de abonnees. 

§ 6. Dienstenverdelers nemen alle redelijke technische maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

toegang van minderjarigen tot omroepdiensten die hun lichamelijke, geestelijke of zedelijke 

ontwikkeling ernstig zouden kunnen aantasten, beperkt kan worden, of dat hun aanbod dergelijke 

diensten niet bevat en brengen de afnemers van hun diensten van deze maatregelen op de hoogte. Die 

verplichting is van toepassing op alle omroepdiensten in hun aanbod, en op de elektronische 

programmagids of andere audiovisuele of tekstgebaseerde informatie die deel uitmaakt van hun 

dienstverlening. ». 

Art. 3. In artikel 216, § 3, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 13 juli 

2012, worden de woorden « artikel 180, tweede lid » vervangen door de woorden « artikel 180, § 6 ». 



Art. 4. In artikel 218, § 3, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd door het decreet van 13 juli 

2012, worden de woorden « artikel 180, tweede lid » vervangen door de woorden « artikel 180, § 6 ». 

Art. 5. Dit decreet doet geen afbreuk aan rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 

overeenkomsten die dienstenverdelers en televisieomroeporganisaties voor de inwerkingtreding van 

dit decreet hebben gesloten, noch aan de handelingen die door de dienstenverdelers voor de 

inwerkingtreding van dit decreet zijn verricht, voor zover zij voor de inwerkingtreding ervan volledig 

zijn afgelopen. 

Art. 6. Dit decreet treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch 

Staatsblad. 

De dienstenverdelers die vandaag al een of meer functionaliteiten, zoals bedoeld in artikel 180, § 2, 

aan de eindgebruikers aanbieden, beschikken over een periode van drie maanden na inwerkingtreding 

van dit decreet om een akkoord zoals bedoeld in artikel 180, § 2, met de betrokken 

televisieomroeporganisaties te sluiten. Indien binnen de drie maanden geen akkoord kan worden 

gesloten, kunnen de partijen een beroep doen op de bemiddelingsprocedure zoals bepaald in artikel 

180, § 4. Indien de bemiddelingsprocedure niet leidt tot een akkoord tussen de partijen, dan vervalt het 

recht op het aanbieden van de betrokken functionaliteit door die dienstenverdeler. 

Artikel 2, § 4, treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking van het besluit van de Vlaamse 

Regering bedoeld in artikel 2, § 4. 

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 

Brussel, 19 juli 2013 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

K. PEETERS 

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, 

I. LIETEN 


