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Advies bij het uitvoeringsbesluit bereikvergoeding regionale 

televisieomroeporganisaties 

Inleiding 

De SARC wordt om advies gevraagd bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende 

de 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 (‘uitvoeringsbesluit bereikvergoeding’).  

Het besluit voert de wijziging aan het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en 

televisie (mediadecreet) uit die op 29 juni 2018 werd aangenomen middels het ‘minidecreet media’. 

De Sectorraad Media bracht hierover advies1 uit. 

Het betrokken decreet behelst onder meer een wijziging van artikel 166/1 van het mediadecreet en 

voert een nieuwe regeling m.b.t. de bereikvergoeding in. Zo wordt het vanaf 1 januari 2018 mogelijk 

voor regionale televisieomroeporganisaties waarvan het verzorgingsgebied minder dan 750.000 

inwoners telt en waarvan aangenomen kan worden dat de thuistaal van een relatief hoog aandeel 

inwoners Frans is, om een compensatie van 100.000 euro te ontvangen van de dienstenverdelers die 

geld innen voor derden en die het omroepprogramma van de betrokken regionale 

televisieomroeporganisaties doorgeven. Op die manier wil men de druk op het normale bereik en de 

bijhorende bereikvergoeding verlichten.  

Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat de grens wordt vastgesteld op 25%. Indien bij 25% van de borelingen 

in het verzorgingsgebied van een regionale televisieomroeporganisatie de taal tussen moeder en kind 

Frans is en het verzorgingsgebied niet meer dan 750.000 telt, dan kan worden aangenomen dat van 

een relatief hoog aandeel inwoners de thuistaal Frans is.  Als indicator worden cijfers van Kind en Gezin 

gebruikt,  die weergeven welke taal er wordt gesproken tussen moeder en kind. 

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) onderzoekt ambtshalve of de thuistaal van een relatief 

hoog aantal inwoners Frans is in verzorgingsgebieden die minder dan 750.000 inwoners tellen en of 

regionale omroeporganisaties aldus in aanmerking komen voor de compensatievergoeding.  

De Sectorraad Media adviseert over dit uitvoeringsbesluit via een schriftelijke procedure. 

                                                           
1 SARC-Sectorraad Media, Advies bij het ‘minidecreet media’, 22 maart 2018. Zie advies bij artt. 11 en 12, p. 7. 
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20180322_Advies_2_minidecreet_media.pdf. Zie ook advies van 6 
maart 2018 bij de werktekst, p. 8. 

https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20180322_Advies_2_minidecreet_media.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20180306_Advies_1_minidecreet_media.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20180306_Advies_1_minidecreet_media.pdf
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Advies 

De Sectorraad Media verwijst voor een principieel standpunt naar zijn advies bij het ‘minidecreet 

media’ van 22 maart 2018. Hij vraagt daarin onder andere om een negatieve impact op alle regionale 

televisie-omroeporganisaties te vermijden bij een maatregel die bedoeld is als remediëring voor een 

specifieke omroeporganisatie.  

De vertegenwoordiger van de regionale televisie-omroeporganisaties in de Sectorraad Media heeft 

geen opmerkingen bij voorliggend ontwerp van uitvoeringsbesluit. 

 

De Sectorraad Media adviseert positief. 

 

Namens de Sectorraad Media, 

Simon Delaere, voorzitter 
Valerie Verdoodt, ondervoorzitter 
Hanne Schuermans, secretaris 


