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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de
regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van
artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen,
artikel 20;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie,
artikel 166/1, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2018;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de
regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 1661/1 van het
decreet van 27 maart 2009;
Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 25 oktober 2018;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Art. 1. Het bestaande artikel 7 wordt in zijn geheel vervangen door een nieuw artikel
7, dat luidt als volgt:
“Art. 7. Om de vergoedingen vast te stellen die de dienstenverdelers met toepassing
van artikel 166/1, §2, van het decreet van 27 maart 2009 verschuldigd zijn aan de
regionale televisieomroeporganisaties, gebruikt de Vlaamse Regulator voor de Media
de volgende berekeningsmethode:
1° het totale aantal abonnees in het Nederlandse taalgebied van alle
dienstenverdelers samen, zoals meegedeeld aan de Vlaamse Regulator voor de Media
met toepassing van artikel 182 van het decreet van 27 maart 2009 en zoals
vastgesteld op 31 december, twee jaar voorafgaande aan het jaar waarin de jaarlijkse
totale vergoeding is verschuldigd, vermeld in artikel 166/1, §2, lid 4, van het decreet
van 27 maart 2009 wordt vermenigvuldigd met het toepasselijke bedrag, dat
resulteert uit artikel 166/1, §2, van het decreet van 27 maart 2009 om te komen tot
de totale vergoeding die de dienstenverdelers jaarlijks ter beschikking moeten stellen
van de regionale televisieomroeporganisaties;
2° de bereikvergoedingen, vermeld in artikel 166/1, §2, lid 1, worden berekend op
basis van het saldo van de totale vergoeding, vermeld in punt 1°, verminderd met de
compensatie, vermeld in artikel 166/1, §2, lid 2, van het decreet van 27 maart 2009;
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3°de compensatie, vermeld in artikel 166/1, §2, lid 2, wordt toegekend aan regionale
televisieomroeporganisaties waarvan het verzorgingsgebied minder dan 750.000
inwoners telt en waarvan 25% of meer van de inwoners van het verzorgingsgebied
als thuistaal Frans heeft. Dit percentage wordt bepaald op basis van het aandeel
borelingen naar de taal tussen moeder en kind, zoals vastgesteld door het agentschap
Kind en Gezin, twee jaar voorafgaande aan het jaar waarin de jaarlijkse totale
vergoeding is verschuldigd. De Vlaamse Regulator voor de Media onderzoekt
ambtshalve of een regionale televisieomroeporganisatie in aanmerking komt voor de
compensatie en vraagt hiervoor de nodige cijfergegevens op bij Kind en Gezin. De
compensatie wordt jaarlijks betaald samen met de bereikvergoeding van het vierde
kwartaal;
4° de som wordt gemaakt van het gemiddelde dagbereik van alle regionale
televisieomroeporganisaties;
5° vervolgens wordt bepaald wat het aandeel is van het dagbereik van elke regionale
televisieomroeporganisatie ten opzichte van de som, vermeld in punt 4°. Dit wordt
uitgedrukt in een percentage;
6° de bereikvergoeding waar elke regionale televisieomroeporganisatie per kwartaal
recht op heeft, wordt verkregen door het percentage, vermeld in punt 5°, toe te
passen op één vierde van het saldo, vermeld in punt 2°.
De Vlaamse Regulator voor de Media deelt aan elke dienstenverdeler mee welk
bedrag hij verschuldigd is aan elke regionale televisieomroeporganisatie op basis van
de in het eerste lid beschreven berekeningen.”
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 augustus 2018.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor media, is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel,

Sven GATZ
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