
Observations of the Netherlands to the issues paper on 
scope and jurisdictional matters 

 
Issue one: material competence 
 

Reikwijdte richtlijn 

 

Door het ontstaan van nieuwe audiovisuele diensten als gevolg van de voortgaande technologische 

ontwikkelingen is Nederland voorstander van het uitbreiden van de Richtlijn “Televisie zonder 

Grenzen”. Wanneer de reikwijdte van de Richtlijn niet zou worden uitgebreid naar nieuwe audiovisuele 

diensten zal de richtlijn niet meer voldoen aan de oorspronkelijke doelstelling; het creëren van een 

interne markt voor omroepdiensten met waarborging van algemene publieke belangen. Immers door 

de techniekafhankelijke formulering van de richtlijn, zullen nieuwe audiovisuele diensten die qua aard 

en impact en in de perceptie van de kijker gelijk zijn aan traditionele omroepdiensten door hun andere 

distributiemethode ongereguleerd blijven. Hierdoor ontstaat niet alleen een ongelijk level playing field 

waarbij traditionele omroepen worden benadeeld. Ook zal de Richtlijn een ineffectief instrument blijken 

om de algemene belangen van het Europese en nationale mediabeleid in de toekomst te waarborgen.  

 

Nederland is er daarom een voorstander van om de reikwijdte van de Richtlijn uit te breiden naar die 

audiovisuele diensten die qua aard en impact gelijk zijn aan de traditionele omroepdiensten. Doordat 

veel nieuwe audiovisuele diensten nog in ontwikkeling zijn en voorts onduidelijk is welke diensten door 

de burgers massaal zullen worden afgenomen, is het moeilijk om in deze fase aan te geven welke 

diensten voor regulering in aanmerking zouden moeten komen.  

 

De aanpak die de Commissie voorstaat om de reikwijdte van de Richtlijn te verbreden naar alle 

audiovisuele diensten waarvoor in ieder geval een licht regelgevend regime zou moeten gelden wordt 

door Nederland ondersteund, indien daar uitzonderingscategorieën voor worden geformuleerd die in 

de loop der tijd op flexibele wijze kunnen worden aangepast. Nederland is van oordeel dat de 

voorgestane minimumregels ter waarborging van algemene belangen (basic tier of obligations) in 

principe op alle audiovisuele content van toepassing zou moeten zijn, maar vindt dat om principiële en 

praktische redenen uitzonderingen op dit beginsel moeten kunnen worden geformuleerd.   

Principieel omdat het algemeen belang niet zo ver reikt dat alle audiovisuele diensten aan deze 

regulering moeten worden onderworpen. Daarnaast geldt dat er andere methoden zijn om bepaalde 

algemene belangen te dienen. Zo zou op andere wijze kunnen worden voorkomen dat websites die 

schadelijk zijn voor minderjarigen bekeken kunnen worden door minderjarigen – bijvoorbeeld door 

middel van classificatie, label en/of  filtertechnieken. Daarnaast geldt dat bestaande (horizontale) 

regelgeving in de lidstaten al van toepassing is op deze nieuwe diensten, waardoor een Europese 

regeling niet per se noodzakelijk is.  

Een praktisch argument is gelegen in de onmogelijkheid voor toezichthouders om alle nieuwe 

audiovisuele diensten te controleren op naleving van bestaande regels. Van belang is daarom dat dié 

diensten worden gereguleerd die een impact hebben op een aanzienlijk deel van het publiek. Ter 

afbakening zou hiervoor bijvoorbeeld een minimumbereik regel kunnen worden opgenomen in de 

richtlijn.  

 

Nederland ondersteunt voorts het onderscheid dat de Commissie wil aanbrengen tussen lineaire en 

non-lineaire diensten, maar merkt daar wel bij op dat deze tweedeling in de toekomst minder bruikbaar 



kan worden doordat content-aanbieders bepaalde content alleen in een non-lineaire dienst zouden 

kunnen gaan aanbieden om strengere regelgeving te omzeilen.   

Een dergelijke ontwikkeling zou de doelstellingen van de richtlijn doorkruisen en haar werkingssfeer 

kunnen uithollen. Het voorstel van de Commissie zal hier rekening mee moeten houden en voorstellen 

bevatten om dit te voorkomen.  

 

Evenals voor non-lineaire diensten geldt naar het oordeel van Nederland ook dat niet alle lineaire 

diensten onderworpen hoeven te worden aan het strengere regelgevende kader dat de Commissie 

voorstaat. De afbakening zoals genoemd in het issues paper1 komt daaraan voor een groot deel 

tegemoet, maar zou naar het oordeel van Nederland uitgebreid moeten worden met vormen van web 

casting die maar door een zeer gering deel van het publiek worden bekeken. Ook hier zou dus een 

minimumbereik regel opgenomen kunnen worden.  

Aan de andere kant biedt de huidige formulering in het issues paper een omzeilingsmogelijkheid die 

voorkomen moet worden. Zo kan één bepaald populair programma op een aparte website op één 

bepaald tijdstip uitgezonden worden. Indien er de rest van die dag geen lineaire programma’s op deze 

site worden aangeboden, zou het betreffende programma buiten de werkingssfeer van de Richtlijn 

vallen. Aangezien in een digitale mediaomgeving dergelijke constructies eenvoudig te realiseren zijn, 

dient nieuwe wetgeving hierop toegesneden te zijn. 

 

Aangezien de scheidslijn tussen de verschillende audiovisuele diensten niet in alle gevallen duidelijk is 

en er mogelijk ook overlappingen in verschillende EU regelingen (gaan) bestaan, is Nederland van 

oordeel dat juridische duidelijkheid moet worden gecreëerd over welke diensten onder de 

werkingssfeer van de nieuwe Richtlijn “Televisie zonder Grenzen” vallen en welke diensten onder de 

richtlijn voor de informatiediensten en/ of andere communautaire wetgeving zoals de nieuwe 

Dienstenrichtlijn. 

 

Tot slot is in de consultaties gesproken over het brengen van radio uitzendingen onder de 

werkingssfeer van de richtlijn. Nederland is niet overtuigd geraakt van de noodzaak hiervan. Radio is 

nooit op Europees niveau gereguleerd omdat de impact van de uitzendingen aanzienlijk minder is dan 

bij televisie en voorts niet is gebleken van aanzienlijke grensoverschrijdende economische 

mogelijkheden. Naar het oordeel van Nederland zijn die omstandigheden niet gewijzigd waardoor op 

grond van het subsidiariteitsbeginsel de bevoegdheid bij de lidstaten dient te blijven.  

 
 
 
 
 
Issue two: territorial competence 
 

                                                      
1 Page 2;   “services that are scheduled, i.e. where there is a succession of programmes arranged throughout the 

day by the responsible editor and the viewer does not control the timing of the transmission. Thus editorial 

responsibility would be part of the definition for the second tier. These services would include, for example 

traditional television, web casting, streaming and near streaming video on demand, whatever the delivery 

platform.”  



2.1.1. Determination of jurisdiction and circumvention measures against broadcasters in case 

of evading legislation 

 

In onderhavig issues paper merkt de Commissie het volgende op: ‘different problems with respect to 

the determination of the competent Member State, including problems related to supposed 

circumvention of the legislation of the receiving Member State, are partially due to differing 

interpretations of the criteria, used in Article 2 Paragraph 3, such as the term “a significant part of the 

workforce involved in the pursuit of the television broadcasting activity” or the term “editorial decisions’.  

 

Nederland betwijfelt of het verduidelijken van de criteria van artikel 2 het risico van omzeiling van 

regelgeving in de ontvangende lidstaat kan verminderen. Ook de andere optie die de Commissie in 

het issues paper noemt, de codificatie van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over 

‘delocalisation’, zal naar de mening van Nederland geen oplossing zijn. Overweging 14 van de richtlijn 

(97/36) ziet op zenders die in de ene lidstaat zijn gevestigd maar waarvan de activiteiten volledig of 

hoofdzakelijk op een andere lidstaat zijn gericht (‘delocalisation’). Een lidstaat behoudt het recht om 

maatregelen te nemen als de keuze van vestiging is geschied om zich te onttrekken aan de wetgeving 

van die andere lidstaat. Nederland heeft ervaren dat het in de praktijk heel moeilijk is aan te tonen dat 

een zender zich in een andere lidstaat vestigt om zich te onttrekken aan wetgeving van een andere 

lidstaat. Deze moeilijke bewijslast zal blijven bestaan, ook als overweging 14 als artikel in de richtlijn 

wordt opgenomen. 

 

Nederland vindt dat in artikel 2 van de richtlijn rekening gehouden zou moeten worden met zenders 

die zich volledig of hoofdzakelijk op een andere lidstaat richten. Het criterium dat daarbij kan gelden is 

“de lidstaat waar het grootste gedeelte van de kijkers zich bevindt”. De volgende omstandigheden 

kunnen daarbij een rol spelen: de taal waarin wordt uitgezonden, op welke lidstaat de reclame zich 

richt en in welke lidstaat de meeste inkomsten worden verworven. 

Voornoemde criteria en omstandigheden kunnen zowel bij lineaire als bij non-lineaire audiovisuele 

diensten2 toegepast worden.   

 

Het opnemen van voornoemde criteria in artikel 2 van de richtlijn zodat rekening gehouden wordt met 

zenders die zich hoofdzakelijk op een andere lidstaat richten, is naar de mening van Nederland te 

prefereren boven de door de Commissie genoemde optie van het uitbreiden van artikel 2a van de 

richtlijn. Het huidige artikel 2a is gerelateerd aan de artikelen 22 en 22 bis (bescherming minderjarigen 

en de openbare orde). De vraag is welke andere, in de richtlijn opgenomen, publieke belangen (of 

zoals de Commissie dat noemt in de issues paper ‘other considerations of overriding public interest’) 

zwaar genoeg zijn om maatregelen te (mogen) treffen tegen de doorgifte van een televisie-uitzending 

uit een andere lidstaat. Dergelijke maatregelen raken immers aan de vrijheid van meningsuiting.  

 

 

In het geval artikel 2, derde lid, in huidige vorm gehandhaafd blijft in de gewijzigde richtlijn dan acht 

Nederland een verduidelijking van de huidige criteria wenselijk.  

 

                                                      
2 Indien de non-lineaire service provider niet in de EU is gevestigd lijkt het Nederland goed om de in 

de issuepaper genoemde registratieprocedure te overwegen. 



Het criterium “editorial responsibility of schedules of television programmes” is een belangrijk criterium 

omdat het onderdeel uitmaakt van de definitie van “broadcaster” in artikel 1 (b). Een vergelijkbaar 

criterium is opgenomen in artikel 2, derde lid: de plaats waar de “editorial decisions on programme 

schedules are taken”. Ook in de overwegingen van de richtlijn (overweging 12) wordt gesproken over 

de plaats waar “decisions on programming policy are usually taken”. De zaak betreffende de jurisdictie 

van de zenders RTL4 en RTL5 heeft aangetoond dat lidstaten van mening kunnen verschillen als het 

gaat om de uitleg van deze criteria. Het is niet duidelijk of het gaat om de plaats waar de (meer 

algemene) strategische beslissingen (strategic decisions) worden genomen of de plaats waar de 

dagelijkse programmeringsbeslissingen (daily programme schedule) worden genomen. Volgens 

Nederland is de plaats waar de dagelijkse programmeringsbeslissingen worden genomen van 

overwegend belang om de band met een bepaalde lidstaat aan te tonen. Indien aan de plaats waar de 

strategische beslissingen worden genomen meer belang wordt gehecht, dan kan dat ertoe leiden dat 

straks nog maar een beperkt aantal lidstaten over een groot aantal zenders de jurisdictie uitoefenen. 

De jurisdictie komt dan immers altijd te liggen bij de lidstaat waar het moederconcern c.q. 

grootaandeelhouder gevestigd is. In het licht van de toenemende concentratie binnen de media zal 

deze ontwikkeling alleen maar toenemen, hetgeen Nederland ongewenst acht.  

 

Verder is meer duidelijkheid gewenst ten aanzien van het criterium “a significant part of the workforce 

involved in the pursuit of the television broadcasting activity”. Allereerst moet duidelijk zijn wat wordt 

verstaan onder “workforce”. Verder is niet duidelijk wat wordt bedoeld met “ a significant part”. Er zijn 

situaties waarin een omroeporganisatie ongeveer een vergelijkbaar aantal werknemers heeft in 

verschillende lidstaten. Nederland stelt voor om in plaats van “a significant part”, de “majority of the 

workforce” op te nemen. Naar de mening van Nederland zou het daarbij moeten gaan om alle 

werknemers die direct of indirect bij de omroepactiviteiten zijn betrokken, dus ook editors en 

journalisten.  

 

Ten slotte zou Nederland een verduidelijking van het criterium “hoofdkantoor” (head office) wenselijk 

achten. In de jurisdictiezaak ten aanzien van RTL4 en 5 werd duidelijk dat ook hierover verschillende 

gedacht kan worden. Men kan uitgaan van een formele interpretatie, zoals de lidstaat waarin het 

bedrijf is opgenomen in het register van de kamer van koophandel (chamber of commerce) of kan het 

criterium ook meer praktisch worden geïnterpreteerd namelijk “the actual place of business”. 

Nederland is van mening dat laatstgenoemde praktische benadering meer tegemoet komt aan de 

doelstellingen van de richtlijn, aangezien eerstgenoemde interpretatie niets hoeft te zeggen over de 

werkelijke economische activiteiten. Ook het Hof van Justitie gaat in haar jurisprudentie uit van “de 

daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit”. 


