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Aanpassingen aan het procedurebesluit VRM
De Sectorraad Media wordt per brief van 16 juni 2009 om advies gevraagd over het besluit van de
Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003
betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en
lokale radio-omroepen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006
betreffende procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media, hierna het ‘procedurebesluit VRM’
genoemd.
De sectorraad bespreekt dit besluit op zijn vergadering van 7 juli 2009 en brengt na een verdere
schriftelijke procedure volgend advies uit.

ADVIES
De Sectorraad Media wenst bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende aanpassing aan de
procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media te wijzen op enkele onvolkomenheden en
aandachtspunten:
1. De Sectorraad Media stelt vast dat een aantal principes waarop reeds werd gehamerd tijdens de
voorbereiding van het nieuwe mediadecreet (en, beter in het decreet betreffende de radio-omroep en
televisie aan bod waren gekomen) evenmin in dit procedurebesluit geregeld worden. De Sectorraad
Media betreurt dit.
Wat betreft de procedures in verband met de rechten van de verdediging, werd dit ook zo
verwoord in het advies van de sectorraad van 14 juni 2008, p. 7:
‘Wat de toezichthouder voor de Vlaamse mediamarkten betreft, is de sectorraad Media van
oordeel dat het aangewezen is een aantal bijkomende procedurele bepalingen te voorzien in het
licht van de rechten van de verdediging. Op dit vlak verwijst de sectorraad Media eveneens naar
punt 3. “Artikelsgewijze commentaren”, waaronder de vraag om tegensprekelijk(er) debatten en
naar het instellen van een echte (tijdige) beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van de VRM.’
In de nota van de Vlaamse Regering bij het tweede voorontwerp van decreet betreffende de radioomroep en televisie, p. 14, werd hierop een antwoord aan de sectorraad geformuleerd:
‘[…] De rechten van de verdediging zullen worden gewaarborgd bij de herziening van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de VRM.’
De sectorraad moet nu echter vaststellen dat de beloofde procedures in verband met de rechten van
de verdediging ook in het procedurebesluit dat nu voorligt, er niet zijn gekomen. Hij dringt er dan ook
op aan deze alsnog op te nemen in het besluit en verwijst daarbij naar zijn adviezen van 14 juni 2008
en 17 september 2008 over het decreet betreffende de radio-omroep en televisie.

2. De Sectorraad Media is teleurgesteld door de geringe mate van administratieve
vereenvoudiging in het voorontwerp van procedurebesluit. Dat werd ook al opgemerkt door de dienst
Wetmatiging in de nota aan de Vlaamse Regering, p. 5.
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Bovendien lijken sommige artikelen van het besluit (bijvoorbeeld: artikel 21 over de procedure van
kennisgevingen) meer verplichtingen op te leggen dan in het decreet betreffende de radio-omroep en
televisie worden voorzien, wat niet enkel bijkomende administratieve overlast betekent, maar ook
onwettig is. Ook stelt de sectorraad zich vragen bij art. 13, 3° waarin de verplichting wordt toegevoegd
voor ‘de opgave van de netwerken die worden gebruikt om de omroepprogramma’s door te geven’.
Ontstaat er door het opleggen van deze verplichting geen dubbele informatieplicht?

3. Ondanks het taaladvies staan er toch nog een aantal terminologische onzuiverheden in het
procedurebesluit.
- De meest opvallende is het voortdurende foute gebruik van de titel van het decreet, waarbij er
telkens ‘de radio-omroep’ en ‘de televisie’ wordt geschreven. Dit is onder meer het geval in de
artt. 3, 5, 8, 11, 13, 17 (4x) en 22 (3x).
- In art. 6 gaat het volgens de sectorraad niet om ‘commerciële communicatie en
boodschappen van algemeen nut’, maar om ‘commerciële communicatie of boodschappen
van algemeen nut’.

Namens de Sectorraad Media,

David Stevens, voorzitter
Hilde Van den Bulck, ondervoorzitter
Hanne Schuermans, secretaris
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