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1. Uurlimiet: maximum 12 minuten 
per klokuur

Art. 81 § 2 van het Mediade-
creet luidt als volgt: «het aandeel 
van televisiereclame en telewinkelspots 
mag per klokuur niet meer dan 20 % 
bedragen». De onderzoekscel stelt 
vast dat op VijfTV op 5  decem-
ber 2009 tijdens de onderzochte 
periode tussen 22  uur en 23  uur 
twee reclameblokken worden uit-
gezonden, waarvan de duur in 
totaal neerkomt op 12 minuten en 
17  seconden. Hoewel de omroep 
bevestigt dat de reclame-onder-
brekingen meer dan 12  minuten 
bedragen, is er volgens de omroep 
echter geen sprake van een over-
schrijding van de maximaal toege-
laten zendtijd televisiereclame – en 
telewinkelspots per klokuur, omdat 
niet alle spots in deze reclameblok-
ken kunnen worden gekwalificeerd 
als reclamespot. Tijdens het eer-
ste reclameblok wordt er immers 
een boodschap van algemeen nut 
uitgezonden die niet mag worden 
meegeteld bij de berekening van de 
maximaal toegelaten zendtijd voor 
reclame per klokuur. De V.R.M. 
gaat hiermee akkoord. Toch stelt de 
V.R.M. een inbreuk vast op art. 46, 
tweede lid van het Mediadecreet, 
omdat de boodschap van algemeen 
nut niet duidelijk herkenbaar is. 
Zoals gesteld in de memorie van 
toelichting moet ofwel een visueel 
middel ofwel een auditief signaal 
duidelijk aantonen dat het om een 
boodschap van algemeen nut gaat 
(Parl.  St. Vl. Parl. 2008-2009, 
nr.  2014/1, ontwerp van decreet, 
memorie van toelichting). Het lou-
ter integreren van een boodschap 
van algemeen nut in een reclame-
blok is onvoldoende om aan deze 
verplichting te voldoen.

Beslissing:

– V.R.M. t. n.v. SBS Belgium, 
beslissing 2010/018, 22 maart 2010.

2. Productplaatsing

Tijdens «De Zevende Dag» 
wordt een reportage getoond over 
de opening van brasserie «Kwint» 
te Brussel. Tijdens deze reportage 
wordt «Kwint» op een aantrek-
kelijke wijze getoond en op een 
lovende manier gepromoot. Door 
het op deze manier aanprijzen van 
de brasserie, oordeelt de V.R.M. 
dat de limieten van aandacht die 
in het geval van productplaat-
sing aan een product mag wor-
den besteed, overschreden is. Er 
is dus sprake van overmatige aan-
dacht. Bovendien is de V.R.M. 
van mening dat de zuiver promo-
tioneel geaarde presentatie van 
brasserie «Kwint» waarin iedere 
vorm van kritische beoordeling 
ontbreekt, een rechtstreekse aan-
sporing is tot het bezoeken ervan. 
Aangezien er sprake is van pro-
ductplaatsing die in strijd is met 
de voorwaarden van art. 100 van 
het Mediadecreet moet de VRT 
een boete van 5 000 EUR betalen.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. Vlaamse radio- 

en Televisieomroeporganisatie, beslis-
sing 2010/026, 26 april 2010.

Persbericht:
– Vlaamse Regulator voor de 

Media, «VRT beboet voor pro-
ductplaatsing in “ De Zevende 
Dag ”», 2 juni 2010.

3. Reclamespot – Sponsorvermel-
ding

Op 29 december 2009 wordt 
op VT4 een spotje uitgezonden 
waarin de omroepsters en presen-
tatoren van VT4 een eindejaars-
feestje houden. Hans Otten wordt 
echter de toegang ontzegd, omdat 
hij geen fles «Martini» bij heeft. 
Aan het einde van de spot zegt een 
voice-over: «VT4 en Martini wen-
sen je bruisende feesten». Vol-

gens de onderzoekscel is deze spot 
gebaseerd op de reclamespot van 
«Martini» met George Clooney. 
De voice-over en de zeer duide-
lijke vertoning van de flessen en 
het logo van «Martini Brut», 
zorgen er volgens de onderzoeks-
cel bovendien voor dat hier geen 
sprake meer is van sponsorbood-
schappen die beperkt blijven tot 
een vermelding, maar dat de spot 
het karakter krijgt van reclame 
voor «Martini Brut» en dus moet 
voldoen aan art. 79 § 1 eerste lid 
van het Mediadecreet. De V.R.M. 
gaat hiermee akkoord en stelt 
dat de sponsorboodschappen van 
«Martini» uitgegroeid zijn tot 
een reclamespot. Dit betekent dat 
de spot duidelijk onderscheiden 
moet zijn van programma’s, wat 
in casu echter niet het geval is. 
Bij de bepaling van de geldboete, 
5  000  EUR, houdt de V.R.M. 
er rekening mee dat de omroep 
voor nagenoeg identieke feiten 
een administratieve geldboete 
van 2  500  EUR werd opgelegd 
(beslissing 2009/034, 20  april 
2009; K.  Lefever, «Actualitei-
ten – Vlaamse Regulator voor de 
Media», A&M 2009/5, 576).

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

beslissing 2010/019, 22  maart 
2010.

4. Discriminatieverbod

In maart 2010 dient 
mevr.  Van Butsel een klacht in 
tegen de VMMa. Ten eerste stoort 
zij zich aan het schunnige woord-
gebruik die de chatrooms van 2BE 
en Jim en de teletekstpagina’s van 
2BE bevatten. Ten tweede is zij 
van mening dat het gebruik van 
de schuilnaam «Pastoor» door een 
moderator van de chatrooms een 
gebrek aan respect toont en dis-
criminerend is naar andere gods-
diensten toe. Aangezien de klager 

Vlaamse Regulator voor de Media
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niet specificeert op welke dag en 
uur de berichten op de chatrooms 
en teletekst werden vertoond, kan 
de V.R.M. zich niet uitspreken 
over de inhoud van de berichten 
(art. 12 1o en 4o van het Procedu-
rebesluit). Evenmin toont de ver-
zoeker haar belang aan, wat ver-
eist is door art.  221 § 2 van het 
Mediadecreet en art. 12 eerste lid 
3o van het Procedurebesluit. Om 
deze redenen verklaart de V.R.M. 
de klacht van mevr.  Van Butsel 
onontvankelijk.

Op 27  januari 2010 bericht 
de VRT op een teletekstpagina 
over de 65ste verjaardag van de 
bevrijding van het uitroeiings-
kamp Auschwitz-Birkenau. Eén 
bericht bevat onder meer de zin: 
«In Auschwitz zijn zeker 1,1 mil-
joen mensen omgekomen». 
Naar aanleiding van dit bericht 
dient dhr. Roth een klacht in bij 
de V.R.M., omdat dit bericht 
in strijd is met art.  39 van het 
Media decreet. Dit artikel bepaalt 
dat in programma’s en teletekst 
elke vorm van discriminatie 
geweerd moet worden. Het pro-
gramma-aanbod moet zo verlopen 
dat het geen aanleiding geeft tot 
discriminatie tussen de verschil-
lende ideologische of filosofische 
strekkingen. Bovendien moeten 
de informatieprogramma’s, de 
mededelingen en de programma’s 
met een algemeen informatieve 
inslag, en alle informatieve pro-
grammaonderdelen in een geest 
van politieke en ideologische 
onpartijdigheid verzorgd worden. 
Volgens de klager is het bewust 
niet vermelden dat de grootste 
groep slachtoffers in Auschwitz 
Joden waren, een foutieve en 
bewust onvolledige informatie-
verstrekking van VRT wat in 
strijd is met het laatste. Volgens 
de V.R.M. is deze berichtgeving 
echter niet in strijd met art.  39. 
Het feit dat het teletekstbericht 
niet vermeldt dat veruit het 
grootste deel van de slachtoffers 
uit Joden bestond noch van welke 
bevolkingsgroepen de andere 
slachtoffers waren, kan verklaard 
worden door de noodzaak om 

op teletekst kort te berichten. 
Bovendien bevat de website dere-
dactie.be deze informatie wel.

Beslissing:
– Ingrid Van Buytsel t. n.v. 

Vlaamse Media Maatschappij, 
beslissing 2010/021, 29  maart 
2010;

– Rudi Roth t. n.v. Vlaamse 
Radio – en Televisieomroep, beslis-
sing 2010/22, 29 maart 2010.

5. Wedstrijden – telewinkelspots

VijfTV heeft een alleen-
staande spot uitgezonden waar-
bij een DVD-box van de televi-
sieserie «Friends» kan gewonnen 
worden mits deelname aan een 
SMS-wedstrijd tegen betaling. 
Volgens de V.R.M. moet deze 
spot als telewinkelen beschouwd 
worden zoals gedefinieerd bij 
art. 2 45o van het Mediadecreet. 
Art.  79 §  1 van het Mediade-
creet bepaalt dat telewinkelspots 
duidelijk herkenbaar moeten 
zijn en moeten kunnen worden 
onderscheiden van redactionele 
inhoud. Hoewel gedurende de 
hele spot een tariefvermelding 
getoond wordt, voldoet dit vol-
gens de V.R.M. niet aan deze 
verplichting. Aangezien SBS 
voor gelijkaardige feiten in het 
verleden al op de vingers getikt 
werd, oordeelt de V.R.M. dat een 
geldboete van 2  500  EUR een 
gepaste sanctie is.

Ment TV heeft driemaal een 
telewinkelspot uitgezonden. 
Tweemaal wordt een spot uit-
gezonden waarbij een lingerie-
set kan worden gewonnen mits 
deelname aan een SMS-wedstrijd. 
Eenmaal wordt een spot uitgezon-
den waarbij een cruise in égypte 
kan worden gewonnen mits deel-
name aan een SMS-wedstrijd. De 
V.R.M. oordeelt dat deze spots 
als telewinkelspots moeten wor-
den beschouwd. Aangezien deze 
spots echter niet als telewinkelen 
herkenbaar zijn, heeft Ment TV 
art. 79 § 1 van het Mediadecreet 
geschonden. Aangezien het om 
een eerste inbreuk gaat en aan-

gezien de omroeporganisatie zich 
intussen geconformeerd heeft met 
de regelgeving, krijgt de omroep 
een waarschuwing.

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

beslissing 2010/023, 19  april 
2010;

– V.R.M. t. b.v.b.a. Ment 
Media, beslissing 2010/024, 
19 april 2010.

Persbericht:
– Vlaamse Regulator voor 

de Media, «VijfTV beboet voor 
niet aanduiden telewinkelspot», 
26 mei 2010.

6. Alleenstaande reclamebood-
schappen

De onderzoekscel stelt vast 
dat VTMKzoom, tijdens de 
onderzochte periode, vier keer 
een alleenstaande reclamebood-
schap heeft uitgezonden. Naast 
deze alleenstaande reclamespots 
worden ook 4 reclameblokken 
(met telkens 2 gegroepeerde 
reclameboodschappen) uitgezon-
den. 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 minu-
ten, 3) als een omroeporganisatie 
er niet in geslaagd is voor een 
specifiek reclameblok meer dan 
een reclamespot te verkopen, bij 
gebrek aan interesse van de klan-
ten. Aangezien VTMKzoom zich 
nog in de opstartfase bevindt, 
oordeelt de V.R.M. dat de omroep 
beroep kan doen op de laatste uit-
zonderingsgrond.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. Vlaamse 

Media Maatschappij, beslissing 
2010/025, 26 april 2010.
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7. Radiouitzendingen conform 
zendvergunningen

Uit onderzoek van het B.I.P.T. 
is gebleken dat Radio RGR 106.5 
Zuid-Antwerpen niet conform de 
zendvergunning uitzendt. Dit is 
in strijd met art. 135, tweede lid 
van het Mediadecreet dat bepaalt 
dat radio-omroeporganisaties zich 
moeten houden aan de bepalingen 
van de zendvergunning. Aange-
zien de V.R.M. het welbewust of 
door nalatigheid overschrijden 
van het vergunde zendvermo-
gen als een zeer ernstige inbreuk 
beschouwt, krijgt het radiostation 
een administratieve geldboete van 

1  500  EUR opgelegd. Bij het 
bepalen van deze geldboete heeft 
de V.R.M. rekening gehouden 
met het feit dat het B.I.P.T. een 
substantiële overschrijding van 
het vermogen heeft vastgesteld 
(210 Watt i.p.v. 23 Watt).

Art. 135, tweede lid van het 
Mediadecreet bepaalt ook dat 
het onderzoek naar de werking 
van de technische uitrusting van 
radio-omroeporganisaties door 
aangestelde ambtenaren moet 
gebeuren. Radio Echo heeft een 
inbreuk begaan op dit artikel 
door de vaststelling ter plaatse te 
bemoeilijken. Aangezien er van 
kwaad opzet geen sprake was, 

krijgt het radiostation een waar-
schuwing.

Beslissing:
– v.z.w. Vrije Private Omroep-

vereniging Land van Waas t. v.z.w. 
Eén Twee, v.z.w. Weekend en v.z.w. 
Radio Echo, beslissing 2010/20, 
22 maart 2010.

Persbericht:
– Vlaamse Regulator voor de 

Media, «Lokale radio RGR 106.5 
Zuid-Antwerpen (Schelle) beboet 
voor te hoog vermogen», 4  mei 
2010.

Katrien Lefever
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