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De distributierevolutie
‐ Nieuwe manieren om publiek te bereiken & te binden
‐ Mogelijkheid om relaties op te bouwen met
individuele kijkers & aanbod daarop af te stemmen
‐ Nieuwe manieren om publiek te segmenteren
‐ Nieuwe manieren om geld te verdienen
‐ Onverminderde behoefte aan kwaliteit
‐ Minder afhankelijkheid van distributeurs
‐ of, als je een distributeur bent, minder afhankelijkheid
van omroepen
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De aggregatienachtmerrie
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hoe concurreer je met wereldwijde OTT‐spelers?
Waar gaan alle boodschappers 20‐49 heen?
Wie heeft nog grote omroepen nodig?
Hoe concurreer je met gratis (UCG c.q. piraterij)?
Hoe moet je kijker je nog vinden?
Wie kijkt er over 10 jaar nog tv?
Wat mag en moet ik met al die persoonsgegevens?
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Overzicht

‐ Wie en wat vallen onder de wet?
‐ Wat mag wel en niet?
‐ Waar gaat het mogelijk heen?
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Wie en wat vallen onder de
Mediawet?

Toezicht op mediadiensten
Wat maakt het uit?
‐ Verschillende regels voor lineaire mediadiensten (omroep), niet‐
lineaire mediadiensten (VOD) en andere informatiediensten
(niet‐TV)
‐

Bescherming van minderjarigen

‐

Reclame‐ & sponsorregels

‐

Ontvangstvrijheid in andere landen

‐ Verschillende regels per EU‐land
‐ Dus groot (commercieel) belang bij vraag hoe dienst moet
worden geclassificeerd & welk land bevoegd is
‐ Brexit schept onderzekerheid voor aanbieders van Britse diensten
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Toezicht op mediadiensten
Toepassing van criteria
‐ Juridische criteria gaan niet uit van letters op papier,
maar facts on the ground
‐ Juridische kwalificatie dus te beïnvloeden door feiten
te veranderen
‐ Wat je opschrijft is belangrijk, maar het moet wel
kloppen met wat er vervolgens gebeurt
‐ Maak gewenste regulatoire uitkomst dus onderdeel
van planning en afspraken over nieuwe dienst

Toezicht op mediadiensten
Hoe stel je het vast?
‐
‐
‐
‐

Wat is de dienst?
Wat voor soort dienst is dat?
Wie is aanbieder van die dienst?
Waar is die dienstaanbieder gevestigd?
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Toezicht op mediadiensten
Hoe kan je het beïnvloeden?
1. Liever geen audiovisuele mediadienst?
‐ Geen economische activiteit (hobbysite)
‐ Geen redactionele controle (user‐generated content)
‐ Geen op zichzelf staande videodienst (programma’s
bijzaak)
‐ Krantenwebsite

Toezicht op mediadiensten
Hoe kan je het beïnvloeden?
1. Liever geen audiovisuele mediadienst?
‐ Geen op zichzelf staande videodienst
‐ Krantenwebsite
HvJ 21 oktober 2015, C‐347/14 (New Media Online):
‐ “Programma”: omvat videofilms van korte duur met korte
fragmenten van lokale nieuwsbulletins, sport of amusement
op een subdomein van de website van een krant
‐ “Hoofddoel”: heeft videodienst een autonome inhoud en
functie ten opzichte van de journalistieke activiteit, of is die
enkel een onlosmakelijke aanvulling daarop?
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Toezicht op mediadiensten
Hoe kan je het beïnvloeden?
1. Liever geen audiovisuele mediadienst?
‐ Geen op zichzelf staande videodienst
‐ Krantenwebsite
HvJ 21 oktober 2015, C‐347/14 (New Media Online):
‐ Hof kijkt naar feiten, niet formaliteiten of structuren
‐ Bescherming van de consument staat voorop
‐ “Ik ben een krant” is geen vrijwaring van regulering

Toezicht op mediadiensten
Hoe kan je het beïnvloeden?
2. Liever geen lineaire audiovisuele mediadienst?
‐ Laat kijker programma’s kiezen
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Toezicht op mediadiensten
Hoe kan je het beïnvloeden?
3. Liever andere dienstaanbieder?
‐ Verplaats de effectieve controle uit over keuze van
programma’s en de organisatie ervan in schema of
catalogus
‐ Als meerdere partijen invloed hebben, maak dan duidelijk
wie doorslaggevende invloed heeft op keuze
‐ Beslissingen over (of verantwoordelijkheid voor) inhoud
van programma’s irrelevant

Toezicht op mediadiensten
Hoe kan je het beïnvloeden?
4. Liever andere toezichthouder?
‐ Bepaal locatie hoofdkantoor en
programmeringsbeslissingen (omzeiling mag niet)
‐ Bepaal plaats programmeringsbeslissingen en aanzienlijk
deel personeel
‐ Verplaats redactionele verantwoordelijkheid naar
aanbieder gevestigd in ander land (vooral een optie bij
samenwerkingen)
‐ Ga bij je nieuwe toezichthouder op de koffie
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Wat mag wel en niet?

Doelstellingen mediatoezicht
‐ Bescherming van de mediaconsument
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tegen ongemerkte commerciële beïnvloeding
Tegen overheersende reclame
Tegen schadelijke programmering (minderjarigen)
Tegen haatzaaien
Tegen commercialisering van de publieke omroep
Tegen ongemerkte politieke beïnvloeding?

‐ Bescherming van eerlijke concurrentie
‐ Rekening houden met nieuwe technieken en kanalen
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Reclame‐ en sponsorregels
‐ Herkenbaarheid en maximale duur televisiereclame
(artikelen 2.94/2.95 en 3.7/3.8 Mediawet 2008)
HvJ 17 februari 2016 C‐314/14 (Sanoma/Viestintävirasto):
‐ Sponsorvermeldingen en “zwarte seconden” tussen spots
tellen mee voor de berekening van 12 minuten (doel is
bescherming consument tegen buitensporige reclame)
‐ Split‐screen aftiteling kan op zich fungeren als break bumper,
ook zonder afzonderlijk optisch of akoestisch signaal

Reclame‐ en sponsorregels
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Herkenbaarheid van reclame online
‐ Verkennend onderzoek CvdM naar tonen van merken
in populaire vlogs (april 2017).
‐ In 90% van de clips zijn merken te zien, waarvan 60%
nadrukkelijk – commercialiteit daarvan 75% onbekend
‐ Mediawettelijke regels over herkenbaarheid van
reclame niet van toepassing op vlogs, CvdM ijvert daar
voor en vraagt ondertussen aandacht & zelfregulering
‐ Ondertussen is de Reclame Code wel van toepassing
(zie bijv. RCC 2017/0494, 2017/0518)
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Dienstbaarheidsverbod
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ECLI:NL:RVS:2012:BW9561

ECLI:NL:RVS:2014:2493
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ECLI:NL:RBMNE:2017:178
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Heel Holland Bakt
Rechtbank Midden‐Nederland
‐ Dienstbaarheidsverbod is open norm
‐ Publieke omroep heeft zorgplicht om te voorkomen
dat het dienstbaarheidsverbod wordt geschonden
‐ Geen cumulatieve vereisten maar omstandigheden:
niet‐normaal economisch handelen, samenwerking,
meer dan normale winst voor derde, gerichtheid
omroep daarop
‐ Verantwoordelijkheid wordt begrensd door wat
redelijkerwijs van omroep kan worden gevergd, en wat
voort haar voorzienbaar is
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Heel Holland Bakt
Rechtbank Midden‐Nederland
‐ Overdracht beeldmerk kan onder omstandigheden
overtreding zorgplicht vormen
‐ Omroep heeft geen contractuele relatie met AH, niet
betrokken bij contract formathouder / AH
‐ In uitzending geen aandacht voor baklijn AH
‐ Gewone prijs betaald voor format Heel Holland Bakt
‐ Voor Omroep MAX was niet voorzienbaar dat in dit in
dit geval sprake zou zijn van overtreding van het
dienstbaarheidsverbod
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Sky Radio / NPO Radio 2 en 3
Handhavingsprocedure
‐ Handhavingsverzoek wegens tientallen promotieacties
op de radio voor concerten en andere evenementen
‐ Dwangsombeschikking CvdM 14 maart 2017:
ongeautoriseerde nevenactiviteiten en overtreding
dienstbaarheidsverbod
‐ NPO heeft met concertorganisatoren en
evenementenbureaus afspraken gemaakt over
gezamenlijk vormgegeven acties in het publieke
media‐aanbod, waarmee commerciële derden een
promotieplatform kregen

Sky Radio / NPO Radio 2 en 3
‐ Last onder dwangsom: geen afstemming met derden
waardoor dienstbaarheidsverbod wordt geschonden
‐ Wat mag: actie waarbij NPO tegen marktconforme prijs
kaartjes koopt, zonder afstemming over programmering en
inhoud media‐aanbod
‐ Wat niet mag: afstemming of afspraken met derden over
acties die tot gevolg hebben dat derden een platform wordt
geboden om zichzelf te promoten, met name afstemming
van timing van acties of inhoud van media‐aanbod
‐ NPO mag niet zonder toestemming CvdM merken in
licentie geven voor concert, festival of evenement
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Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod CvdM
Consultatieversie 31 oktober
‐ Doel is om “samen te brengen” hoe het
dienstbaarheidsverbod in de wetsgeschiedenis, de
jurisprudentie en de beschikkingenpraktijk van het
Commissariaat is uitgelegd
‐ Voorbeelden van activiteiten van derden waarop
publieke omroepen alert moeten zijn (bijv.
merchandising of aanhakende reclame)
‐ Invulling aan zorgplicht

Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod
Drie handvatten van het Commissariaat
1. Laat je niet voor het karretje van derden spannen
2. Houd grip op de wijze waarop derden kunnen
meeliften met (media‐aanbod van) de publieke
omroep
3. Beding marktconforme vergoedingen en voorwaarden
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Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod
‐ Nieuwe criteria
‐ Wat voor publieke omroepen normaal economisch
handelen is, wordt “beoordeeld in het licht van hun
mediawettelijke taken”
‐ Publieke omroepen moeten “grip houden op de wijze
waarop derden kunnen meeliften met (media‐aanbod)
van de publieke omroep” en “hiertoe afspraken maken
met hun contractspartners”

Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod
‐ Laat wezenlijke onduidelijkheden in stand
‐ Wat is “meer dan normale” winst?
‐ Wat is “normaal economisch handelen”?
‐
‐
‐

Normaal economisch handelen is toegestaan
Normaal economisch handelen is, wordt “beoordeeld in het
licht van hun mediawettelijke taken”
Wat betekent non‐commercieel? Niet voegen naar belangen
van derden, of vermijden dat derden überhaupt profiteren?

‐ Wat als er geen enkele samenwerking is tussen omroep
en derde (Rechtbank: niet nodig, maar ook niet
irrelevant)?
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Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod
‐ Bewijslastverdeling dienstbaarheid
‐ Wat moet omroep precies bewijzen?
‐ Hoe ontkracht je een gegrond vermoeden?

‐ Rechtskarakter beleidsbrief: beleidsregels,
discussiestuk of geheugensteuntje?
‐ Dienstbaarheidsverbod staat niet in de weg aan
gebruikmaking van videoplatforms van derden: of dat
te doen is een strategische vraag NPO/RPO
‐ Consultatietermijn tot dinsdag 21 november

Toekomstperspectief
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Wijziging AVMD‐richtlijn
Jurisdictie en oorsprongslandbeginsel
‐ Jurisdictiecriteria worden ‘verduidelijkt’
‐ Redactionele beslissingen: hoe vaak en waarover?

‐ Artikel 13 lid 2: lid‐staten van ontvangst mag elders
gevestigde VOD‐aanbieders vergoeding te laten
bijdragen aan financiering van Europese producties,
berekend over lokale omzet. Lidstaat van vestiging mag
alleen heffen over omzet waarover niet elders een
heffing is betaald.
‐ Open uitnodiging aan alle EU‐landen om
buitenlanderheffing in te voeren, anders verdwijnt het
geld naar andere landen die dat wel doen

Wijziging AVMD‐richtlijn
Regulering van video sharing platforms?
‐ Welke diensten worden gereguleerd?
‐ Welke verplichtingen gaan daarvoor gelden?
‐ Hoe wordt verantwoordelijkheid verdeeld tussen
contentaanbieder (redactionele verantwoordelijkheid)
en platformaanbieder?
‐ Hoe verhouden eventuele toezichtsverplichtingen zich
tot Richtlijn elektronische handel en grondrechtelijk
verbod op preventief toezicht (HvJ Scarlet/Sabam)?
‐ Wat is de juiste balans tussen rechtszekerheid en
maatwerk, bescherming en overregulering?
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