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1. Alleenstaande reclamebood-
schap

De onderzoekscel stelt vast 
dat Acht TV, tijdens de onder-
zochte periode, tien keer een 
alleenstaande reclameboodschap 
uitzendt. Hoewel art. 79 § 2 van 
het Mediadecreet stelt dat alleen-
staande reclameboodschappen een 
uitzondering moeten blijven, zijn 
deze alleenstaande reclamespots 
toegestaan in drie uitzonderlijke 
gevallen: 1)  in uitzendingen van 
sportevenementen, 2)  als er een 
langdurige spot wordt uitgezon-
den van minimaal twee minuten 
en 3)  als een omroeporganisatie 
er niet in slaagt voor een specifiek 
reclameblok meer dan één recla-
mespot te verkopen, bij gebrek 
aan interesse van de klanten. 
Aangezien Acht TV zich nog in 
de opstartfase bevindt, oordeelt 
de V.R.M. dat de omroep beroep 
kan doen op de laatste uitzonde-
ringsgrond. De uitzending van de 
alleenstaande reclameboodschap-
pen is bijgevolg geen inbreuk op 
art. 79 § 2 van het Mediadecreet.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. Bites Europe, 

beslissing 2010/001, 18  januari 
2010.

2. Productplaatsing

In het programma «Praga 
goes gaming» op Gunk TV 
worden nieuwe computergames 
getest en besproken. Sinds kort 
laat het Mediadecreet toe om pro-
ducten of diensten op te nemen in 
de programma’s zelf bij wijze van 
productplaatsing (art. 99 van het 
Mediadecreet). Het opnemen van 
producten of diensten is echter 
aan strikte voorwaarden onder-
worpen: 1)  de omroeporganisatie 
moet zijn redactionele onafhan-
kelijkheid behouden, 2)  het pro-
gramma mag niet rechtstreeks 
aansporen tot aankoop of huur 

van goederen of diensten, in het 
bijzonder door die producten of 
diensten specifiek aan te prijzen, 
3) het programma mag geen over-
matige aandacht besteden aan 
de producten en 4)  er moet een 
logo verschijnen in het begin en 
op het einde van het programma 
en na een reclameonderbreking 
(art.  100 van het Mediadecreet). 
Tijdens de onderzochte periode, 
wordt een nieuw computerspel 
via een speeldemonstratie in beeld 
gebracht. Volgens de V.R.M. 
schendt Gunk TV art.  100 §  1 
2o en 3o van het Mediadecreet, 
omdat de presentator het com-
puterspel op enthousiaste manier 
aanprijst en de kijker letterlijk 
aanspoort het spel aan te schaffen. 
Hoewel de V.R.M. van oordeel is 
dat het om een ernstige inbreuk 
gaat, legt de Regulator een geld-
boete van «slechts» 1  500  EUR 
op, omdat de omroep zich nog in 
een opstartfase bevindt.

Voor een overtreding van 
dezelfde bepalingen krijgt de 
VRT een boete van 5  000  EUR 
opgelegd. Tijdens de «De 
Zevende Dag» wordt een repor-
tage getoond over de voorstelling 
van een nieuwe (sport)collectie 
van het lingeriemerk Marie Jo-
Intense. Deze reportage bevat 
een interview met Yanina Wick-
mayer, het gezicht van de col-
lectie. Volgens de V.R.M. houdt 
Yanina Wickmayer tijdens dat 
interview een louter promotioneel 
betoog dat rechtstreeks aanspoort 
tot het aankopen van de lingerie: 
«Ik denk dat Marie Jo-Intense vooral 
staat voor “Sportief”, “Mode”, “Com-
fort” en […] “Jeugdigheid”. Ik vond 
de lijn ongelofelijk. Ik heb ze een paar 
dagen kunnen testen en eens kunnen 
uitproberen en ja, ik was er gewoon 
helemaal weg van. Ik kan ze echt niet 
meer missen». Door het veelvuldig 
in beeld brengen van de lingerie-
artikelen wordt er bovendien ook 
overmatige aandacht geschon-

ken aan de betrokken producten. 
Bijgevolg heeft de VRT art. 100 
§ 1 2o en 3o van het Mediadecreet 
geschonden.

VT4 moet een boete van 
10  000  EUR betalen voor een 
inbreuk op art.  100 §  1 2o van 
het Mediadecreet, omdat het 
programma «The Block» speci-
fieke aanprijzingen van producten 
bevat, die daardoor rechtstreeks 
aansporen tot het aankopen ervan. 
Zo wordt de verf «Levis» pro-
minent in beeld en prijzen de 
deelnemers de verf enthousiast 
aan. Hetzelfde gebeurt met een 
verwarmingsketel van het merk 
«Junkers». Een Electrabel-verte-
genwoordiger geeft toelichting 
bij de verwarmingsketel en prijst 
de ketel op professionele wijze aan 
zoals een verkoper van ketels dit 
zou doen en ook de presentatrice 
prijst de ketel aan via voice-over.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. Bites Europe, 

beslissing 2010/001, 18  januari 
2010;

– V.R.M. t. n.v. SBS Belgium, 
beslissing 2010/005, 18  januari 
2010;

– V.R.M. t. n.v. Vlaamse 
Radio – en Televisieomroep, beslis-
sing 2010/015, 15 maart 2010.

Persbericht:
– V.R.M., «VRT beboet 

voor productplaatsing Marie Jo-
Intense», 2 april 2010.

3. Publi-reportage

Uit het onderzoeksrapport 
blijkt dat Gunk TV in verschil-
lende programma’s publi-repor-
tages uitzendt. Art.  81, §  5 van 
het Mediadecreet definieert een 
publi-reportage als «commerciële 
communicatie die meer tijd in beslag 
neemt dan reclamespots omdat het 
accent ligt op redactionele en informa-
tieve inhoud». Vervolgens bepaalt 

Vlaamse Regulator voor de Media
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dat artikel ook dat het uitzenden 
van publi-reportages toegestaan 
is mits deze publi-reportages 
in overeenstemming zijn met 
alle bepalingen van hoofdstuk 4 
inzake commerciële communica-
tie. Aangezien de publi-reporta-
ges die uitgezonden worden op 
Gunk TV niet duidelijk afgeba-
kend zijn van de overige redacti-
onele inhoud van het programma 
en niet duidelijk herkenbaar zijn 
gemaakt als publi-reportage, stelt 
de V.R.M. een inbreuk vast op 
art. 81 § 5 van het Mediadecreet 
en art.  79 § 1 eerste lid van het 
Mediadecreet. Dat laatste artikel 
stelt dat «televisiereclame, zelfpromo-
tie uitgezonderd, en telewinkelen dui-
delijk herkenbaar [moeten] zijn en 
moeten kunnen worden onderscheiden 
van redactionele inhoud». Ondanks 
de schending van het Mediade-
creet krijgt de omroep een waar-
schuwing als sanctie, omdat het 
om een eerste inbreuk gaat.

Ook ROB krijgt een waar-
schuwing voor het overtreden van 
art. 81 § 5 van het Mediadecreet, 
omdat de omroep twee publi-
reportages in het programma 
«ROB Weekend» heeft opgeno-
men zonder deze duidelijk af te 
bakenen van de overige redactio-
nele inhoud van het programma 
en zonder deze duidelijk herken-
baar te maken als publi-reportage.

Beslissingen:
– V.R.M. t. n.v. T-VGAS, 

beslissing 2010/003, 18  januari 
2010;

– V.R.M. t. v.z.w. Regionale 
Omroep Oost-Brabant, beslissing 
2010/010, 15 februari 2010.

4. Reclame in programma’s: 
scheidingsprincipe

Art. 79 § 1 eerste lid van het 
Mediadecreet bepaalt: «televisiere-
clame, zelfpromotie uitgezonderd, en 
telewinkelen moeten duidelijk her-
kenbaar zijn en moeten kunnen wor-
den onderscheiden van redactionele 
inhoud. […]».

In het programma «Start to 
game» op Gunk TV komen tus-

sen de andere onderwerpen in 
twee korte rubrieken voor waarin 
nieuwe games via voice-over en als 
publiciteitsfilmpje worden voor-
gesteld. Aangezien deze spots 
geïntegreerd zijn in het pro-
gramma zelf zonder als dusdanig 
duidelijk herkenbaar gemaakt of 
onderscheiden van de rest van het 
programma en de overige redac-
tionele inhoud, is de V.R.M. van 
oordeel dat bovenstaand artikel 
geschonden is. Gelet op de aard 
van de inbreuk en het gegeven 
dat het om een eerste inbreuk 
gaat, beslist de Regulator dat een 
waarschuwing een gepaste sanctie 
is.

Hetzelfde geldt voor de recla-
mespot die op Kanaal Z tijdens 
het programma «Fleet. TV» 
wordt uitgezonden en in het pro-
gramma zelf geïntegreerd zit.

Beslissingen:
– V.R.M. t. n.v. Bites Europe, 

beslissing 2010/001, 18  januari 
2010;

– V.R.M. t. n.v. Belgian 
Business Television, beslissing 
2010/002, 18 januari 2010.

5. Uurlimiet: maximum 12 minu-
ten per klokuur

Art.  81 §  2 van het Media-
decreet luidt als volgt: «het aan-
deel van televisiereclame en telewin-
kelspots mag per klokuur niet meer 
dan 20% bedragen». Op zaterdag 
17  oktober 2009 bedraagt het 
aandeel reclame op Ring TV tus-
sen 17 uur en 18 uur 26%, 26% 
tussen 18 uur en 19 uur en 47% 
tussen 19  uur en 20  uur. Gelet 
op de ruime overschrijding van 
het toegelaten percentage oor-
deelt de V.R.M. dat het om een 
zeer ernstige inbreuk gaat. De 
omroep wordt veroordeeld tot 
het betalen van een geldboete van 
1 000 EUR.

Ook op ATV wordt er op 
17  oktober 2009 tussen 17  uur 
en 18 uur meer dan 12 minuten 
reclame uitgezonden. ATV voert 
echter aan dat de uitzendingen 
van «De Woonkijker» tussen 

17  uur en 18  uur moeten wor-
den beschouwd als publi-repor-
tages, wat betekent dat die niet 
in aanmerking moeten worden 
genomen voor het berekenen van 
het percentage van de televisie-
reclame per klokuur (art. 81 § 5 
van het Mediadecreet). Aangezien 
de VRM akkoord gaat met ATV 
wordt er geen inbreuk op het 
Mediadecreet vastgesteld.

Beslissing:
– V.R.M. t. v.z.w. Regionale 

Televisie Vlaams-Brabant-Vilvoorde 
(Ring TV), beslissing 2010/011, 
15 februari 2010;

– V.R.M. t. v.z.w. Antwerpse 
Televisie, beslissing 2010/016, 
22 februari 2010.

Persbericht:
– V.R.M., «VRM legt Ring 

TV en lokale radio’s boete op», 
16 maart 2010.

6. Sponsoring – Productplaat-
sing

In de aankondigingspot van 
het jeugdjournaal «JAM» op 
VT4 wordt de kledingsponsor 
van de presentator vermeld. De 
visuele vermelding, die tijdens 
de gehele duur van de aankondi-
gingspot wordt getoond, luidt als 
volgt: «Kleding Vincenzo: Jack & 
Jones». Volgens de omroep kan de 
vermelding van het merk gekwa-
lificeerd worden als een vorm van 
productplaatsing, namelijk gratis 
productiehulp, zoals bedoeld in 
art.  99 2o van het Mediadecreet. 
Bovendien voert de omroep aan 
dat in het geval van een logistieke 
ondersteuning aan het programma 
(«Jack & Jones» heeft geen enkele 
financiële bijdrage geleverd aan het 
programma, maar enkel de kledij 
ter beschikking gesteld), er geen 
sprake kan zijn van sponsoring. De 
V.R.M. oordeelt daar echter anders 
over en verwijst daarvoor naar de 
memorie van toelichting die het 
onderscheid tussen sponsoring en 
productplaatsing verduidelijkt. De 
memorie van toelichting bepaalt 
uitdrukkelijk dat in het geval van 
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productplaatsing de verwijzing 
naar een product is ingebed in de 
actie van een programma. Verwij-
zingen naar een sponsor kunnen 
daarentegen worden getoond tij-
dens een programma, maar maken 
geen deel uit van de plot (Parl.Doc. 
Vl.Parl. 2008-2009, 2014, nr.  1, 
21). Bovendien verwijst de V.R.M. 
naar vroegere beslissingen (vb. 
V.R.M. t. v.z.w. TV Antwerpen, 
beslissing 2008/072, 17  novem-
ber 2008; K. Lefever, «Actuali-
teiten – Vlaamse Regulator voor 
de Media», A&M 2009/1-2, 208) 
waarin de Regulator oordeelde 
dat het leveren van faciliteiten of 
diensten, zoals bijvoorbeeld kle-
ding, moet worden beschouwd als 
een bijdrage aan de financiering 
van het programma met het doel 
naam, handelsmerk, imago, activi-
teiten of producten meer bekend-
heid te geven en dus beantwoordt 
aan de definitie van sponsoring, 
zoals vastgelegd in art. 2, 41o van 
het Mediadecreet. Hoewel art. 91, 
tweede lid van het Mediadecreet 
toelaat dat in de aankondigings-
pots sponsors worden vermeld, 
kan een aankondigingspot voor 
een programma dat zelf niet mag 
worden gesponsord, geen sponsor-
vermelding bevatten. Aangezien 
art. 96, eerste lid van het Mediade-
creet duidelijk stelt dat «journaals 
en politieke informatieprogramma’s 
niet [mogen] worden gesponsord», 
mag de aankondigingspot van een 
journaal geen sponsorvermelding 
bevatten. Gelet op de aard van de 
inbreuk en het gegeven dat het om 
een eerste inbreuk gaat, oordeelt 
de V.R.M. dat een waarschuwing 
een gepaste sanctie is.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. SBS Belgium, 

beslissing 2010/004, 18  januari 
2010.

7. Radio-uitzendingen conform 
zendvergunningen

Uit onderzoek van het B.I.P.T. 
is gebleken dat het vermogen van 
Radio Reflex hoger was ingesteld 
dan toegelaten in de toegekende 

zendvergunning. Deze hande-
ling is in strijd met art. 135 van 
het Mediadecreet. Dit artikel 
bepaalt immers dat particuliere 
radio-omroepen een technische 
uitrusting moeten gebruiken die 
conform de wettelijke en decre-
tale voorschriften is en dat ze 
zich aan de bepalingen van de 
zendvergunning moeten houden. 
Radio Reflex betwist niet dat het 
zendvermogen ingesteld stond 
op 159  W terwijl het vergund 
vermogen 79  W bedraagt, maar 
voert aan dat de radio-omroep-
organisatie zwaar gestoord wordt 
door een radio-omroeporganisatie 
die onder de bevoegdheid van de 
Franse Gemeenschap valt. Zon-
der de verhoging van het zend-
vermogen kan Radio Reflex zijn 
verzorgingsgebied niet bedienen. 
Ondanks het verweer van Radio 
Reflex beschouwt de V.R.M. het 
welbewust of door nalatigheid 
overschrijden van het vergunde 
zendvermogen als een zeer ern-
stige inbreuk en legt de radio-
omroeporganisatie een admini-
stratieve geldboete van 750 EUR 
op.  Dezelfde boete wordt ook 
opgelegd aan Radio Ninove en 
Radio You voor het overschrijden 
van hun vermogen. Radio Asse 
krijgt een boete van 500  EUR, 
omdat het in casu om een lichte 
overschrijding gaat.

In de zomer van 2009 diende 
Radio Reflex een klacht in tegen 
Radio Sint-Jan wegens storingen. 
Uit onderzoek van het B.I.P.T. 
blijkt echter dat de zendinstal-
latie van de aangeklaagde lokale 
radio-omroeporganisatie geheel 
conform de voorwaarden van de 
zendvergunning is ingesteld. 
Aangezien er geen inbreuk op 
artikel 135 van het Mediadecreet 
kan worden vastgesteld, wordt de 
klacht van Radio Reflex ontvan-
kelijk doch ongegrond verklaard.

Beslissingen:
– v.z.w. Candy Radio t. v.z.w. 

Albatros, v.z.w. Lokale Radio 
Ninove, v.z.w. Radio You en v.z.w. 
Via Media, beslissing 2010/007, 
25 januari 2010;

– v.z.w. Radio Reflex Mechelen 
t. v.z.w. Radio Sint-Jan, beslissing 
2010/008, 25 januari 2010;

V.R.M. t. v.z.w. Radio Reflex 
Mechelen, beslissing 2010/009, 
25 januari 2010.

Persbericht:
– V.R.M., «VRM legt Ring 

TV en lokale radio’s boete op», 
16 maart 2010.

8. Verplaatsing zendinstallatie

Kanaal K vraagt een verhui-
zing van De Panne 107,6  MHz 
over een afstand van ± 9 km van 
de opstelplaats in het Vlaams 
frequentieplan van 1  september 
2006 naar een nieuwe locatie 
gelegen in Koksijde-Oostduin-
kerke. Art. 135 van het Mediade-
creet bepaalt dat «de verplaatsing 
van de zendinstallaties is toegestaan, 
voor zover die inpasbaar is in het 
frequentieplan en nadat de aanpas-
sing van de zendvergunning is goed-
gekeurd door de Vlaamse Regulator 
voor de Media». Uit het onder-
zoeksrapport blijkt echter dat 
de gevraagde verplaatsing niet 
inpasbaar is het Vlaamse frequen-
tieplan om verschillende redenen 
(vb. de frequentie 107,6  MHz 
komt niet voor in de lokaliteit 
Koksijde-Oostduinkerke, door de 
verhuizing zouden andere radio’s 
gestoord worden, etc.). Als gevolg 
kan de V.R.M. de gevraagde 
zendvergunning niet toekennen 
aan Kanaal K.

Beslissing:
– Aanvraag zendvergun-

ning v.z.w. Kanaal K, beslissing 
2010/017, 15 maart 2010.

9. Informatiekanalen van dien-
stenverdelers

In november 2009 versche-
nen tijdens uitzendingen van 
Studio100 TV pop-ups/overlayers 
met een bericht over een nieuwe 
dienst «Prime Sport Digi-
text». «Prime Sport Digitext» 
is verbonden aan het omroep-
programma Prime Sport, een 
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omroepprogramma van Telenet in 
de hoedanigheid van private tele-
visieomroeporganisatie. Art.  188 
van het Mediadecreet geeft een 
dienstenverdeler de mogelijk-
heid om via een analoog en twee 
digitale kanalen aan de abonnee 
informatie te verstrekken over 
zijn programma’s en diensten. 
Het feit dat deze informatie via 
een afzonderlijk infokanaal aan-
geboden kan worden, moet ervoor 
zorgen dat het kijkcomfort van de 
kijker niet verstoord wordt. De 
V.R.M. is van mening dat door 
het toevoegen van pop-up berich-
ten in programma’s buiten de 
toegelaten infokanalen het kijk-
comfort verstoord wordt. Aange-
zien de V.R.M. het invoegen van 
berichten door een dienstenverde-
ler in een doorgegeven omroep-
programma van een televisieom-
roeporganisatie als een ernstige 
inbreuk beschouwt en aangezien 
Telenet een grote verantwoorde-
lijkheid draagt in het medialand-
schap legt de Regulator een boete 
van 10 000 EUR op.

Beslissing:
– V.R.M. t. Telenet, beslissing 

2010/014, 22 februari 2010.

10. Bescherming minderjarigen

Eind november 2009 zendt 
één een trailer uit waarin beelden 
worden getoond van een expliciete 
koelbloedige moord (schot in het 
voorhoofd) uit de film «De zaak 
Alzheimer» en een bodybag met 
een lijk uit de fictiereeks «Flik-
ken». Begin december 2009 ont-
vangt de V.R.M. een klacht waarin 
aangevoerd wordt dat de trailer 
wordt uitgezonden net voor het 
programma «Dieren in Nesten» 
om 20  uur. Aangezien volgens 
de klager het programma «Die-
ren in Nesten» een familiepro-

gramma is waar ook zijn kinderen 
van 5 en 7 jaar trouwe kijkers van 
zijn, voert hij aan dat zijn kinde-
ren onaangekondigd en ongewild 
geconfronteerd zijn met voor hen 
schokkende beelden. Voor de 
beoordeling van de klacht dient 
de toetsing te gebeuren op basis 
van art. 42 van het Mediadecreet. 
Art. 42 van het Mediadecreet luidt 
als volgt: «lineaire televisieomroep-
organisaties mogen geen programma’s 
uitzenden die de lichamelijke, gees-
telijke of zedelijke ontwikkeling van 
minderjarigen ernstig zouden kunnen 
aantasten, met name programma’s 
waarin pornografische scènes of beelden 
van nodeloos geweld voorkomen. Deze 
bepaling geldt ook voor andere pro-
gramma’s die schade kunnen toebrengen 
aan de lichamelijke, geestelijke of zede-
lijke ontwikkeling van minderjari-
gen, tenzij door de keuze van het tijd-
stip van uitzending of door technische 
maatregelen wordt gewaarborgd dat 
minderjarigen in het verzorgingsgebied 
of zendgebied de uitzendingen norma-
liter niet zullen zien of beluisteren». 
Het laatste lid van art. 42 verdui-
delijkt dat het artikel ook van toe-
passing is op de aankondiging van 
de potentieel schadelijke program-
ma’s. De V.R.M. is van oordeel 
dat het tonen van gruwelijke of 
schokkende beelden een negatieve 
invloed kan hebben op de fysieke, 
mentale of zedelijke ontwikkeling 
van minderjarigen. De VRT had 
zich ervan bewust moeten zijn dat, 
gelet op het gegeven dat de trai-
ler werd geprogrammeerd net voor 
een familieprogramma, niet kon 
worden gewaarborgd dat jongeren 
of kinderen de trailer niet zouden 
zien. Aangezien de vastgestelde 
inbreuk ten dele het gevolg is 
van een communicatiefout tussen 
de VRT en de VAR, die normaal 
de (commerciële) autopromotie-
spots van de VRT inplant, legt 

de V.R.M. geen sanctie op aan de 
VRT.

Beslissing:
– Kurt Lambrechts t. n.v. 

Vlaamse Radio – en Televisieomroep, 
beslissing 2010/006, 19  januari 
2010.

11. Discriminatieverbod

Philip Claeys en Frank Van-
hecke hebben een klacht bij de 
V.R.M. ingediend, omdat de 
VRT bij het uitkiezen van de 
gesprekspartners tijdens het pro-
gramma «Villa Politica», uit-
gezonden vanuit Straatsburg, 
de decretale regels zou hebben 
geschonden. De V.R.M. heeft de 
klacht om verschillende redenen 
onontvankelijk verklaard. Zowel 
art. 220 § 2 van het Mediadecreet 
als art.  12 1o van het procedure-
besluit bepalen dat een klacht, 
op straffe van onontvankelijk-
heid, ingediend moet worden 
uiterlijk de vijftiende dag na de 
datum van de uitzending van 
het programma. De uitzending 
van dit programma dateert van 
16  december 2009. Om ontvan-
kelijk te zijn, had de klacht inge-
diend moeten worden uiterlijk op 
31 december 2009. De klacht van 
4 januari 2010 is dus kennelijk te 
laat. Ten tweede bepaalt art.  12 
2o van het procedurebesluit, op 
straffe van onontvankelijkheid, 
dat de klacht de naam, de hoeda-
nigheid en het adres van de klager 
moet vermelden. De klachtbrief 
bevat echter geen adres.

Beslissing:
– Philip Claeys en Frank Van-

hecke t. n.v. Vlaamse Radio – en Tele-
visieomroep, beslissing 2010/013, 
16 februari 2010.

Katrien Lefever
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