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Besluitt betreffe
ende de vastleggin
v
ng van ee
en tijdspad en quotta voor het
toegan
nkelijk maken van omroepp
programm
ma’s en betreffend
de het
verstre
an subsidies
ekken va
Vlaams minister vo
oor Media Ingrid Liete
en vraagt de Sectorraa
ad Media pper brief van 24 juli
2012 om
m advies aa
angaande het
h besluit vvan de Vlaamse Regering betreffeende de vas
stlegging
van ee
en tijdspad en quota voor het toegankelijjk maken van omroeepprogramm
ma’s en
betreffe
ende het verstrekken van
v subsidie
es, in uitvoe
ering van artikel 151 vvan het dec
creet van
27 maart 2009 betrreffende rad
dio-omroep en televisie
e (hierna: Mediadecree
M
et).
De Secttorraad Med
dia vergade
ert hierover op 27 augu
ustus 2012 en brengt vvolgend adv
vies uit.

ADVIESS
ng
Inleidin
Voorligg
gend voorontwerp van besluit van
n de Vlaamse Regering bevat eenn tijdspad en
e quota
voor he
et toegankkelijk maken van om
mroepprogra
amma’s en regelt heet verstrekk
ken van
subsidie
es. Dit gebe
eurt in uitvoe
ering van h et artikel 15
51 van het Mediadecre
M
eet.
De toeg
gankelijkheid van media voor perssonen met een
e auditiev
ve of visuel e handicap
p leeft op
het inte
ernationale en Europ
pese vlak. Twee Europese richtlijnen, naamelijk de richtlijn
audiovissuele media
adiensten (a
art. 7) en d e universele dienstenrrichtlijn (art.. 31), zijn belangrijk
voor he
et toeganke
elijk maken
n van tele
evisiedienste
en. Dit kan
n op verscchillende manieren
m
geregeld worden: op
o basis va
an intentieve
erklaringen, autoregule
ering, overeeenkomsten
n met de
overheid
d of verplich
htingen doo
or de overhe
eid opgeleg
gd.
De Vlaamse Gem
meenschap opteert errvoor, in aansluiting
a
van deze richtlijnen van de
Europesse Commisssie en op
p basis va n het artik
kel 151 va
an het Meddiadecreet, om de
toegankkelijkheid van
v
televisieprogramm
ma’s decre
etaal en re
eglementairr te regele
en door
verplich
htingen en quota,
q
maa
ar ook door het ter bes
schikking stellen van ssubsidies. Dit geldt
niet vo
oor de op
penbare om
mroep: toe
egankelijkheid maaktt immers deel uit van de
beheerssovereenko
omst die de
e VRT met de Vlaams
se Regering sloot. Oook op de re
egionale
omroep
pen is dit besluit niet va
an toepassin
ng.
Het be
esluit werkkt volgens het princcipe: ‘hoe groter he
et marktaaandeel, hoe meer
verplich
htingen.’ De
e private om
mroeporgan
nisaties op wie
w dit besluit van toeepassing is, kunnen
subsidie
es aanvrag
gen voor he
et toeganke
elijk maken
n van telev
visiedienstenn door mid
ddel van
audiode
escriptie, ge
esproken on
ndertiteling, ondertitelin
ng en Vlaam
mse Gebareentaal.
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Algemeen: onduidelijkheden wegwerken
De Sectorraad Media detecteert enkele onduidelijkheden in dit ontwerp van besluit, die
uitklaring behoeven.
De onduidelijkheid wat betreft de tijdslijn wordt hieronder bij de artikelsgewijze opmerkingen
uitgebreid besproken. Daarnaast wenst hij aan te stippen dat er rond de financiering nog
vragen kunnen rijzen. Wat is de kostenimpact voor de zenders of omroeporganisaties? Is
daar studiewerk naar verricht of kan een studie hier mogelijk meer inzicht bieden? Kunnen
eventueel eerdere ervaringen van de openbare omroep inspiratie bieden? Hoe worden
afspraken gemaakt tussen de zenders wat betreft de verdeling van de beschikbare
middelen?
Tot slot ontbreken er volgens de sectorraad bepaalde definities, met name van de begrippen
‘gemiddeld marktaandeel’ en ‘algemeen marktaandeel’, en het eventuele verschil ertussen.

Artikelsgewijze opmerkingen: suggesties voor een meer coherent tijdspad
Artikel 2
Het probleem situeert zich in de eerste paragraaf.
Volgens deze verwoording, moeten enkel de omroepprogramma’s die 12 maanden na de
inwerkingtreding van het besluit, gedurende deze 12 maanden een gemiddeld marktaandeel
hebben van 30% of meer, aan de verplichtingen voldoen.
De formulering houdt geen rekening met de situatie waarin een omroepprogramma op een
tijdstip later dan 12 maanden na de inwerkingtreding van het besluit, gemiddeld 30% of meer
marktaandeel heeft kunnen handhaven gedurende een jaar. In principe is dit artikel dus niet
op hen van toepassing.
Het referentiepunt is immers enkel 12 maanden na de inwerkingtreding van het besluit en de
referentieperiode zijn de 12 maanden die eraan vooraf gaan.
Om een statische situatie te vermijden en rekening te houden met veranderende
marktomstandigheden, zoals de oorspronkelijke bedoeling van het besluit was, zou het
referentiepunt moeten losgekoppeld worden van de inwerkingtreding van het besluit, zodat
elk omroepprogramma dat op een bepaald ogenblik een gemiddeld marktaandeel van 30%
of meer heeft, aan de ondertitelingsverplichtingen voorzien in dit artikel moet voldoen.
De referentieperiode over dewelke het marktaandeel wordt berekend, moet 12 maanden
bedragen, maar het is eenvoudiger om te rekenen per kalenderjaar (1 januari tot 31
december), zodat de toezichthouders niet elke maand opnieuw de gemiddelden moeten
berekenen en opvolgen.
Daarnaast moet er ook voorzien worden dat deze strenge ondertitelingsverplichtingen enkel
blijven gelden zo lang het omroepprogramma dit marktaandeel kan behouden.
De Sectorraad Media doet hierbij een mogelijke suggestie voor een nieuwe formulering:
Van
zodra
een
omroepprogramma
van
de
private
televisieomroeporganisaties minimum 12 maanden na inwerkingtreding
van dit besluit een gemiddeld marktaandeel heeft van 30% of meer,
berekend over het kalenderjaar dat eraan vooraf gaat, moet het uiterlijk
12 maanden later en voor zo lang dit marktaandeel (gemeten als
gemiddelde van de daaropvolgende kalenderjaren) behouden blijft: (…).
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Artikel 3 en 4
De argumenten voor de wijzigingen voorgesteld aan artikel 3 en 4 zijn dezelfde als diegene
die werden vermeld voor artikel 2, nu de verwoording van de eerste paragraaf van elk artikel
in grote lijnen hetzelfde is.
Volgens de verwoording van de aanhef en paragraaf 1°, moeten enkel de
omroepprogramma’s die 12 maanden na de inwerkingtreding van het besluit, gedurende
deze 12 maanden een gemiddeld marktaandeel van 15 t.e.m. 29% hebben, uiterlijk 12
maanden later, 50% van alle zendtijd ondertitelen.
Ook hier wordt net zoals in artikel 2 geen rekening gehouden met evoluerende markten. Het
referentiepunt is immers enkel het ogenblik van 12 maanden na inwerkingtreding van het
besluit en de referentieperiode, de twaalf maanden die aan het referentiepunt vooraf gaan.
Elk omroepprogramma dat in een periode erna een gemiddeld marktaandeel zou verwerven
van 15 t.e.m. 29%, zal strikt genomen niet onder deze bepaling van paragraaf 1° vallen.
In de paragrafen 2° t.e.m. 5° is het referentiepunt wel losgekoppeld van de inwerkingtreding
van het besluit. Het referentiepunt wordt nu dus het ogenblik vanaf wanneer het
omroepprogramma gedurende twaalf opeenvolgende maanden het voorziene marktaandeel
behaalt.
De verschillen tussen paragraaf 1° enerzijds en paragrafen 2° t.e.m. 5° anderzijds, worden
best weggewerkt.
De referentieperiode over dewelke het marktaandeel wordt berekend, moet 12 maanden
bedragen, maar het is eenvoudiger om te rekenen per kalenderjaar (1 januari tot 31
december), zodat de toezichthouders niet elke maand opnieuw de gemiddelden moeten
berekenen en opvolgen.
Daarnaast moet er ook voorzien worden dat deze strenge ondertitelingsverplichtingen enkel
blijven gelden zo lang het omroepprogramma dit marktaandeel kan behouden.
De Sectorraad Media doet hierbij een mogelijke suggestie voor een nieuwe formulering:
Van
zodra
een
omroepprogramma
van
de
private
televisieomroeporganisaties minimum 12 maanden na inwerkingtreding
van dit besluit een gemiddeld marktaandeel heeft van 15% tot en met
29%, berekend over het kalenderjaar dat eraan vooraf gaat, moet voor zo
lang dit marktaandeel (gemeten als gemiddelde van de daaropvolgende
kalenderjaren) behouden blijft:
1° uiterlijk 12 maanden later minstens 50% van alle zendtijd die besteed
wordt aan programma’s, ondertitelen tussen 13 uur en 24 uur;
2° uiterlijk 24 maanden later minstens 60% van alle zendtijd die besteed
wordt aan programma’s, ondertitelen tussen 13 uur en 24 uur;
3° uiterlijk 36 maanden later, minstens 70% van alle zendtijd die besteed
wordt aan programma’s, ondertitelen tussen 13 uur en 24 uur;
4° uiterlijk 48 maanden later, minstens 75% van alle zendtijd die besteed
wordt aan programma’s, ondertitelen tussen 13 uur en 24 uur;
5° uiterlijk 12 maanden later een signaal voor gesproken ondertiteling
uitzenden.

Namens de Sectorraad Media,
David Stevens, voorzitter
Hilde Van den Bulck, ondervoorzitter
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