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Herziening Vlaams Mediadecreet

� Decreten voor radio-omroep en televisie (DROT)

� Laatst gecoördineerd op 4 maart 2005

� Ad hoc aanpassingen

� Niet meer up-to-date

=> Herziening noodzakelijk

� Ontwerp van decreet: december 2008

� Goedkeuring: maart 2009
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Structuur Vlaams Mediadecreet

� Decreten voor radio-omroep en televisie (DROT)

� Deel I Algemene bepalingen en definities

� Deel II Openbare omroep (VRT)

� Deel III Radio-omroep en televisie

� Deel IV Dienstenverdelers

� Deel V Netwerken

� Deel VI Het gebruik van normen voor het 
uitzenden van televisiesignalen

� Deel VII De Vlaamse Regulator voor de Media

� Deel VIII-IX straf-, overgangs- en slotbepalingen
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Drielagenmodel

� Drielagenmodel

� Omroeporganisaties (inhoudslaag)

� Dienstenverdelers (distributielaag) 

� Operatoren van elektronische communicatienetwerken 

(transportlaag)

� Tweelagenmodel: inhoudslaag - transportlaag

� Ratio: verplichtingen gerichter opleggen
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Distributielaag

� Dienstenverdeler = “elke rechtspersoon die door middel 

van elektronische communicatienetwerken een of meer 

omroepdiensten levert aan het publiek. De 

omroeporganisatie die alleen de eigen omroepdiensten ter 

beschikking van het publiek stelt, is geen dienstenverdeler.”

� Geen overregulering

� Vb. kennisgeving

� Vb. May-carry en must-carry verplichtingen

� Vb. Informatieverplichting
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Inhoudslaag

� Omroepactiviteit = “elke activiteit die bestaat in het ter beschikking 

stellen van bewegende beelden, al dan niet met geluid, of van een 

reeks van klanken of geluiden bestemd voor het algemene publiek of 

een deel ervan via elektronische communicatienetwerken. 

Omroepactiviteit wordt ook wel radio-omroep en televisie genoemd .“

� Niet professionele initiatieven van de burger (user-generated

content)

� 1 verplichting: niet aansporen tot haat en geweld

� Omroepdiensten = “a) een dienst als vermeld in artikelen 49 en 

50 van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

die valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van de 

aanbieder van de dienst, met als hoofddoel de levering aan het 

algemene publiek van audiovisuele of auditieve programma’s ter 

informatie, vermaak, educatie of met culturele inslag, via 

elektronische communicatienetwerken; en/of b) de commerciële 

communicatie.”
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Inhoudslaag

� Lineaire radiodienst en lineaire televisiedienst = “een 

lineaire auditieve/audiovisuele omroepdienst, dat is een 

door een omroeporganisatie aangeboden omroepdienst 

voor het gelijktijdig beluisteren/bekijken van 

auditieve/audiovisuele  programma’s op basis van een 

programmaschema”

� Niet-lineaire radiodienst en niet-lineaire televisiedienst

= “een niet-lineaire auditieve/audiovisuele omroepdienst of 

auditieve/audiovisuele omroepdienst op aanvraag, dat is 

een door een  omroeporganisatie aangeboden 

omroepdienst die de gebruiker de mogelijkheid biedt om 

auditieve/audiovisuele programma’s te 

beluisteren/bekijken op zijn individuele verzoek en op het 

door hem gekozen moment op basis van een door de 
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Reclameregels

� Versoepeling van de reclamevoorschriften (meer

flexibiliteit)

� Modernisering van de reclamevoorschriften

� Duidelijk wettelijk kader voor productplaatsing

� Code voor reclame en sponsoring wordt in DROT 

gevoegd
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Commerciële communicatie: definitie

� Commerciële communicatie: “beelden en/of geluiden die 

dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de 

diensten of het imago van een natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te 

promoten. Dergelijke beelden en/of geluiden vergezellen

of maken deel uit van een programma, tegen betaling of 

een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie.”

� Reclame

� Sponsoring

� Telewinkelen

� Productplaatsing (Art. 2, 5° DROT)
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Commerciële communicatie: verplichtingen

� Omroeporganisaties zijn vrij in het op enige wijze uitzenden, 
opnemen, exploiteren en voeren van commerciële
communicatie, met uitzondering van de beperkingen en 
verplichtingen, vermeld in dit decreet

� Kwalitatieve vereisten

� Vb. Commerciële communicatie moet gemakkelijk als 
zodanig herkenbaar zijn 

� Vb. Verbod van discriminatie

� Vb. Verbod op reclame voor tabak/medicijnen op 
voorschrift

� Vb. Voorwaarden voor reclame voor alcohol

� Vb. Voorwaarden voor reclame gericht op minderjarigen, 
jongeren en kinderen

� Vb. …

� Geen kwantitatieve vereisten
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Commerciële communicatie: geen politieke 

onafhankelijkheid

� Het is toegestaan om tegen betaling aan politieke

mandatarissen of kandidaat-mandatarissen en aan

politieke partijen commerciële communicatie ter

beschikking te stellen tijdens de sperperiode voor de 

verkiezingen mits naleving van de wetgeving betreffende

de verkiezingsuitgaven.
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Specifieke vormen van commerciële 

communicatie

� Reclame (van toepassing op de lineaire televisiediensten)

� Telewinkelen (van toepassing op de lineaire televisiediensten)

� Radioreclame (van toepassing op de lineaire radiodiensten)

� Sponsoring (van toepassing op televisiediensten)

� Productplaatsing (van toepassing op televisiediensten)
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Reclame en telewinkelen: definitie

� Reclame: de audiovisuele of auditieve boodschap van 

een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke

persoon – in welke vorm dan ook – over de uitoefening

van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit

of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen

betaling van goederen of diensten, met inbegrip

vanonroerende goederen, rechten en verplichtingen, die 

tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor

zelfpromotie in een lineaire omroepdienst wordt

uitgezonden (Art. 2, 34° DROT)

� Telewinkelen: rechtstreekse aanbiedingen aan het 

publiek die worden uitgezonden met het oog op de 

levering tegen betaling van goederen of diensten, met 

inbegrip van onroerende goederen, rechten en 
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Reclame en telewinkelen: verplichtingen

� Kwalitatieve vereisten

� Vb. Reclame en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar 
zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van 
redactionele inhoud

� Vb. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots moeten een 
uitzondering blijven

� Single spots

� Vb. Verbod op reclame voor alcohol in reclameblok net voor 
of net na kinderprogramma’s

� Vb. …

� Kwantitatieve vereisten

� 20-minutenregel afgeschaft

� Daglimiet afgeschaft

� Uurlimiet: max. 12 minuten/uur
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Radioreclame

� Kwalitatieve vereisten

� Vb. Radioreclame moet duidelijk herkenbaar zijn 
(akoestische middelen)

� Vb. Afzonderlijke radiospots moeten een uitzondering 
blijven

� Vb. Verbod op reclame voor alcohol in reclameblok net 
voor of net na kinderprogramma’s

� …

� Geen Kwantitatieve vereisten
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Sponsoring: definitie

Reclame

� Boodschap (spot)

� Promotionele elementen 

bevatten

� Commerciële boodschap

� Algemene opbrengst voor de 

omroep

Sponsoring

� Vermelding

� Geen promotionele elementen

� Imago ondersteunende slogan

� Bijdrage aan budget van 

specifiek programma

� Sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere

onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet

bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of met de 

vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de 

financiering van omroepdiensten of programma’s met het doel zijn

of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer

bekendheid te geven (Art. 2, 40° DROT)

Onderscheid reclame -sponsoring
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Sponsoring: geen promotionele elementen

� Deze slogans kunnen niet

� Een stralende huid met Lux

Glowing Touch douchegel

(doeltreffendheid product)

� 2 weken Actimel challenge 

en we verwachten

opklaringen van je weerstand

(doeltreffendheid voor de 

gezondheid)

� Mooie opklaringen, dankzij

de nieuwe Philadelphia, met 

zalm (nieuw = promotioneel

element)

� …

� Deze slogans kunnen wel

� De Standaard, 

onverantwoord interessant

� Electrabel, het is jouw

energie

� De Rode Loper en 

Mignonette, daar geniet je 

samen van

� Story meeleven met sterren

� Een Thomas Cook vakantie, 

wedden dat je wil blijven?

� …
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Sponsoring: verplichtingen

� Kwalitatieve vereisten

� Vb. Inhoud wordt niet door de sponsor beïnvloed

� Vb. Gesponsorde programma’s mogen niet
rechtstreeks aansporen tot aankoop of huur van 
goederen of diensten

� Vb. Duidelijk op bestaan sponsorovereenkomst wijzen 
(in begin, tijdens, en/of op het einde van programma of 
programmaonderdeel naam en/of logo en/of ander
symbool van sponsor vermelden)

� Vb. Verbod op sponsoring door tabaksonderneming

� Vb. …

� Geen kwantitatieve vereisten
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Productplaatsing: definitie

� Productplaatsing is elke vorm van lineaire audiovisuele 

commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of 

het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend 

handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma, 

tegen betaling of soortgelijke vergoeding. Het tonen of 

vermelden van een product of dienst dat gratis werd geleverd, 

wordt enkel beschouwd als productplaatsing indien de waarde 

van het betrokken product of de betrokken dienst hoger is dan 

het hoogste bedrag van enerzijds 5% van het totale 

productiebudget van het betrokken televisieprogramma of 

anderzijds 2.500 euro, bedrag gekoppeld aan de index der 
consumptieprijzen. (Art. 2, 29° DROT)
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Productplaatsing: verplichtingen

� Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van

� Het opnemen of the verwijzen naar een product of 

dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen 

betaling. In voorkomend geval is productplaatsing 

enkel toegestaan in (televisie)films, series, 

sportprogramma's en lichte amusementsprogramma's, 

met uitzondering van kinderprogramma’s

� Goederen en/of diensten die gratis worden geleverd, 

zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de 

opneming ervan in een programma. In voorkomend 

geval is product plaatsing toegestaan in alle soorten 

programma’s.
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Productplaatsing: verplichtingen

� Kwalitatieve vereisten 

� Inhoud en programmering mogen nooit zo worden 

beïnvloed dat de redactionele onafhankelijkheid van de 

aanbieder van de omroepdienst worden aangetast

� Programma’s mogen niet rechtstreeks aansporen tot 

aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder 

door specifieke aanprijzing van die producten of diensten

� Betrokken product of dienst krijgt geen overmatige aandacht

� Wanneer programma geproduceerd of besteld is door 

aanbieder van omroepdienst zelf of door een aan hem 

verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk 

gewezen op aanwezigheid van PP

� Geen PP voor tabaksproducten of geneesmiddelen die 

alleen op voorschrift beschikbaar zijn

� Geen kwantitatieve vereisten
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Mooi Bloot zaak

� Mooi Bloot_0001.wmv
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Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen??
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[Katrien Lefever: 

katrien.lefever@law.kuleuven.be]

� ICRI K.U.Leuven - IBBT

Sint Michielsstraat 6

3000 Leuven

http://www.icri.be
http://www.ibbt.be


