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Algemene opmerking: Oude 
Mediadecreet verwijst naar 
besluit van de Vlaamse Regering 
van 4 maart 2005 tot coördinatie 
van de decreten betreffende de 
radio-omroep en de televisie, B.S. 
8 april 2005, err. B.S. 24 novem-
ber 2005. Mediadecreet verwijst 
naar het decreet betreffende radio-
omroep en televisie van 27 maart 
2009, B.S. 30 april 2009, gewij-
zigd door het Decreet van 24 juli 
2009, B.S. 16 september 2009.

1. Logo productplaatsing

Art.  100 §  1 4o van het 
Mediadecreet bepaalt dat kijkers 
erop gewezen moeten worden 
als programma’s productplaat-
sing bevatten. Concreet bete-
kent dit dat de omroep een logo 
moet tonen in het begin en op 
het einde van zo’n programma en 
na een reclamepauze als het pro-
gramma onderbroken wordt. De 
Vlaamse omroepen hebben zelf 
het initiatief genomen om een 
logo te ontwikkelen. Tijdens een 
informatievergadering in oktober 
2009 wees de V.R.M. de televisie-
omroepen er echter op dat het ini-
tiële logo onvoldoende duidelijk 
was en niet lang genoeg in beeld 
werd gebracht. Aan de hand van 
concrete aanbevelingen van de 
V.R.M. werd een aangepast logo 
ontworpen waarmee de Regulator 
wel akkoord ging. Het logo, , 
zal door alle zenders in dezelfde 
grootte en transparantie gebruikt 
worden en minstens vijf seconden 
in beeld worden gebracht.

Vanaf 1  januari 2010 zal de 
V.R.M. effectief controleren of 
productplaatsing in de program-
ma’s op een passende wijze ken-
baar wordt gemaakt.

Persbericht:
– Vlaamse Regulator voor 

de Media, «PP-logo wijst kijkers 
op productplaatsing in program-

ma’s», http://www.vlaamseregu-
latormedia.be/nl/home.aspx.

2. Zendvergunning

Volgens art. 193 § 2 van het 
Mediadecreet mag de V.R.M. 
«naar aanleiding van evenementen en 
voor experimenten in het teken van het 
uittesten van nieuwe technologieën een 
tijdelijke zendvergunning toekennen 
een tijdelijke vergunning uitreiken 
voor de duur van het evenement».

In oktober vroeg het Vlaams 
Kinderrechtencommissariaat een 
tijdelijke zendvergunning aan 
naar aanleiding van het evene-
ment «Kinderrechtendag» op 
20  november 2009. De V.R.M. 
besliste echter om deze tijdelijke 
zendvergunning niet toe te ken-
nen, omdat uit onderzoek geble-
ken was dat er in en rond Brussel 
geen FM-frequentie beschikbaar 
was die inpasbaar was in de 
diverse frequentieplannen.

Beslissing:
–«Aanvraag tijdelijke zendver-

gunning Vlaams Kinderrechtencom-
missariaat», beslissing 2009/077, 
16 november 2009.

3. Telewinkelen in een pro-
gramma

De onderzoekscel stelt vast 
dat 2 muziekvideoclips tijdens 
het programma «Most Played 
Top 20» een banner bevat-
ten die tickets voor de TMF 
Awards tegen betaling aanbiedt. 
De boodschap is de volgende: 
«Awards Nominee» «Stem via 
www.tmf.be», gevolgd door «tic-
kets:0900/260.60». Op het einde 
van deze clips wordt deze banner 
opnieuw tweemaal getoond. Hoe-
wel de onderzoekscel van oordeel 
is dat deze banner beantwoordt 
aan de definitie van telewinkelen, 
voert de omroep aan dat de banner 
niet als telewinkelen gekwalifi-

ceerd kan worden, omdat er geen 
sprake is van een rechtstreekse 
aanbieding aan het publiek, aan-
gezien de bestelmodaliteiten niet 
vermeld worden. Bovendien is het 
doel van de banner niet de verkoop 
van goederen of diensten, maar 
louter informatief. De V.R.M. 
gaat akkoord met de omroep en 
stelt dat deze banners niet voldoen 
aan de definitie van telewinkelen, 
maar beschouwd moeten worden 
als zelfpromotie. Dit betekent dat 
de verplichting van art.  79 §  1 
van het Mediadecreet, i.e. televi-
siereclame en telewinkelen moe-
ten duidelijk herkenbaar zijn en 
moeten kunnen worden onder-
scheiden van redactionele inhoud, 
niet van toepassing is. De V.R.M. 
stelt dan ook geen inbreuk op het 
Mediadecreet vast.

Beslissing:
– V.R.M. t. b.v.b.a. MTV 

Networks Belgium, beslissing 
2009/078, 23 november 2009.

4. Telewinkelprogramma’s

Sinds kort zendt de muziek-
zender TMF de programma’s 
«Your Take» en «Your Take 
Ringtone Chart» uit. De video-
clips die tijdens het programma 
«Your Take Ringtone Chart» 
worden uitgezonden, bevatten 
pancartes met de vermelding 
«Tegoed van 2 realtones/games/
mp3’s naar keuze voor  6  EUR 
per maand in het Your Take 
abonnement». Tijdens het pro-
gramma «Your Take» worden 
muziekvideoclips getoond waar-
van telkens de ringtone besteld 
kan worden. Bij de aanvang van 
dit programma geeft de presen-
tatrice de kijkers instructies op 
welke wijze alle producten die 
in het programma getoond wor-
den onmiddellijk besteld kunnen 
worden. Bovendien verschijnen er 
tijdens muziekclips ook pancartes 
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met de boodschap hoe de kijker 
die ringtones kan downloaden.

Aangezien de V.R.M. deze 
programma’s als telewinkelen 
kwalificeert, moet de omroep 
art.  79 §  1 van het Mediade-
creet in acht nemen. Dit artikel 
bepaalt, net zoals art.  101 §  1 
van het oude Mediadecreet, dat 
telewinkelen duidelijk herken-
baar moet zijn en moet kunnen 
worden onderscheiden van redac-
tionele inhoud. Bovendien moet 
telewinkelen met visuele en/
of akoestische en/of ruimtelijke 
middelen van andere onderde-
len van het programma worden 
gescheiden. Concreet betekent dit 
dat de programma’s «Your Take» 
en «Your Take Ringtone Chart» 
duidelijk herkenbaar moeten zijn 
en moeten kunnen worden onder-
scheiden van redactionele inhoud. 
In casu is dat echter niet het geval. 
De V.R.M. is van mening dat het 
louter tonen van de prijs en/of de 
wijze van bestellen of een ban-
ner «abonnementsdienst» tijdens 
deze programma’s niet voldoende 
is om de programma’s visueel en 
akoestisch duidelijk als telewin-
kelen te kenmerken. Bovendien 
is er in de programma’s «Your 
Take» en «Your Take Ringtone 
Chart» onvoldoende onderscheid 
tussen het telewinkelen en de 
redactionele inhoud. Uit de beel-
den blijkt immers dat er geen 
ruimtelijke scheiding merkbaar 
is tussen de muziekvideoclips en 
de pancartes. De pancartes zijn 
bovenop de muziekvideoclips 
aangebracht. Voor wat betreft het 
programma «Your Take» zijn de 
presentatie door een externe en 
onbekende presentatrice en het 
feit dat slechts fragmenten van 
muziekvideoclips getoond wor-
den, geen elementen waardoor 
voldaan wordt aan de verplichting 
om telewinkelen te onderscheiden 
van de redactionele inhoud.

Hetzelfde geldt voor het pro-
gramma «Hot or Not» waarin 
videoclips worden getoond met 
onderaan een foto van een kijker 
waarbij afwisselend volgende ban-
ners verschijnen: «Upload zelf je 

foto op tmf.be» en «SMS HOT/
NOT + je mening naar 3373 
(0,55  EUR per SMS)». Hoewel 
de omroep van mening is dat dit 
programma niet beantwoordt aan 
de definitie van telewinkelen, oor-
deelt de V.R.M. daar anders over. 
Volgens de omroep wordt er geen 
zelfstandige dienst of product 
verkocht, maar wordt er alleen 
een bijkomstige dienst geleverd, 
die niet zelfstandig kan bestaan 
en die onlosmakelijk onderdeel is 
van het programma zelf waarvoor 
de kijker een prijs betaalt. Aan 
het einde van elke muziekvideo-
clip wordt op basis van de stem-
men van de kijkers aangegeven of 
een persoon «Hot» or «Not» is. 
Het is dus de kijker die de afloop 
bepaalt, zodat er in dit geval ook 
sprake is van een daadwerkelijke 
interactieve applicatie. Volgens 
de V.R.M. is er echter geen sprake 
van een bijkomstige dienst die 
niet zelfstandig kan bestaan. Het 
resultaat van de stemming door 
de kijkers heeft immers niet de 
minste invloed op de keuze en/
of volgorde van de uitgezonden 
muziekvideoclips. Het gaat dan 
ook niet om een daadwerkelijke 
interactieve applicatie wegens het 
ontbreken van de wisselwerking 
tussen de stemming door de kij-
kers met de redactionele inhoud 
aangeboden door de omroep, in 
dit geval de videoclips. In casu 
gaat het dus om de verkoop van 
schermruimte waardoor alle ele-
menten van de definitie van 
telewinkelen aanwezig zijn (de 
V.R.M. baseert zich hiervoor 
op: V.C.M. t. VMMa, beslissing 
2005/112, 16 december 2005).

Door de aard en de ernst van 
de inbreuken oordeelt de V.R.M. 
dat een waarschuwing als sanc-
tie niet volstaat. Bij het bepalen 
van de sanctie, een geldboete 
van  2  500  EUR, wordt even-
wel rekening gehouden met het 
beperkte marktaandeel van de 
omroep en met het feit dat de 
omroep in geen geval de regelge-
ving bewust heeft willen overtre-
den.

Beslissing:

– V.R.M. t. b.v.b.a. MTV 
Networks Belgium, beslissing 
2009/078, 23 november 2009.

5. Ongebruikt laten van de toe-
gekende zendmogelijkheden

Begin september 2009 werd 
de V.R.M. een onderzoeksrap-
port overgemaakt waaruit blijkt 
dat verschillende lokale radio-
omroeporganisaties de aan hen 
toegewezen zendmogelijkhe-
den ongebruikt laten. Art.  134, 
tweede lid van het Mediadecreet 
stelt dat «als de landelijke, regio-
nale of lokale radio-omroeporganisa-
ties negen maanden na de beslissing 
tot erkenning nog niet uitzendt, de 
erkenning door de Vlaamse Regulator 
voor de Media [kan] worden inge-
trokken». Art. 228, tweede lid van 
het Mediadecreet herhaalt dat de 
algemene kamer van de V.R.M. 
de erkenning van een radio-
omroeporganisatie kan schorsen 
of intrekken in geval van het 
ongebruikt laten van de toege-
wezen zendmogelijkheden. Radio 
Royaal kon omwille van verschil-
lende technische redenen, zoals 
defecten aan hun installatie en 
een blikseminslag op de zender, 
gedurende een tijd niet uitzen-
den. Radio FM 106 kon een tijd 
niet uitzenden, omdat de radio-
omroeporganisatie op zoek was 
naar een betere uitzendlocatie. 
Aangezien uit onderzoek is geble-
ken dat beide radio-omroeporga-
nisaties hun uitzendingen onder-
tussen hervat hebben, is er geen 
aanleiding meer om een sanctie 
op te leggen.

Beslissingen:

– V.R.M. t. v.z.w. Radio Royaal 
Regionaal, beslissing 2009/080, 
21 december 2009;

– V.R.M. t. v.z.w. FM 106, 
beslissing 2009/081, 21  decem-
ber 2009.
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6. Alleenstaande reclamebood-
schappen

Voor het uitzenden van 
alleenstaande reclamebood-
schappen heeft de V.R.M. aan 
VTM een administratieve geld-
boete van 1  250  EUR opgelegd. 
Art. 79 § 2 van het Mediadecreet 
bepaalt immers dat afzonderlijke 
reclame- en telewinkelspots een 
uitzondering moeten blijven.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. Vlaamse 

Media Maatschappij, beslissing 
2009/079, 21 december 2009.

7. Publi-reportage

De onderzoekscel stelt vast 
dat tussen twee programma-
aankondigingen in een publi-
reportage voor VW Golf op VTM 
wordt getoond. Deze 2  minu-
ten durende reportage toont een 
aantal reeds vroeger uitgezonden 
stukjes uit de preselecties van het 

VTM-programma ‘Idool’, waarin 
tijdens de laatste tien seconden 
een link gelegd wordt met de 
nieuwe Polo van VW Golf met 
de slogan: «De nieuwe Polo. 
Meteen in je geheugen gegrift». 
Art. 81 § 5 van het Mediadecreet 
definieert publi-reportages als 
«commerciële communicatie die meer 
tijd in beslag neemt dan reclamespots 
omdat het accent ligt op redactionele 
en informatieve inhoud». Aangezien 
het accent van deze «reportage» 
niet op de redactionele en infor-
matieve inhoud ligt, oordeelt de 
V.R.M. dat er niet voldaan is aan 
de voorwaarden om van een publi-
reportage te kunnen spreken. 
Hoewel de omroep aanhaalt dat 
het om een sponsorvermelding 
gaat, is de V.R.M. van mening dat 
het een reclamespot is. Door het 
woord «nieuw» in de slogan te 
gebruiken, hanteert men immers 
een specifiek promotioneel ele-
ment dat aanzet tot consumptie. 
Het woord «nieuw» kan dus niet 
beschouwd worden als een louter 

imago-ondersteunende slogan of 
baseline van de sponsor. Hieruit 
volgt dat de deze spot als reclame 
meegeteld moet worden voor de 
berekening van het percentage 
zendtijd besteed aan reclame 
en telewinkelspots per klokuur. 
Art. 81 § 2 van het Mediadecreet 
bepaalt dat het aandeel van tele-
visiereclame – en telewinkelspots 
per klokuur niet meer dan 20 % 
mag bedragen. Aangezien uit het 
onderzoeksrapport is gebleken 
dat het percentage voor het klok-
uur 17 u – 18 u zonder deze spot 
reeds 19,9 % bedraagt, wordt het 
maximaal toegelaten percentage 
zendtijd overschreden. Gelet op 
de omstandigheden van de zaak 
krijgt de omroep een waarschu-
wing opgelegd.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. Vlaamse 

Media Maatschappij, beslissing 
2009/079, 21 december 2009.

Katrien Lefever
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