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1. Herkenbare commerciële com-
municatie

Op 24  februari 2010 wordt 
het radioprogramma «De Grote 
Peter Van de Veire Ochtend-
show» live uitgezonden vanuit 
de nieuwe «Starbucks»-vestiging 
in het Centraal Station van Ant-
werpen. Voor deze gelegenheid 
wordt de show omgedoopt tot 
«De Grote Koffie Van de Veire 
Ochtendshow». Tijdens het pro-
gramma wordt in totaal 23 maal 
het merk «Starbucks» vermeld. 
Naast deze vermeldingen komen 
ook medewerkers en de gedele-
geerd bestuurder aan het woord 
die een positieve houding van 
het publiek ten opzichte van het 
merk kunnen bevorderen. Hier-
uit besluit de V.R.M. dat deze 
actie voldoet aan alle elementen 
van de definitie van commer-
ciële communicatie (art.  2, 5o 
van het Mediadecreet). Commer-
ciële communicatie zijn «beelden 
of geluiden die dienen om rechtstreeks 
of onrechtstreeks de goederen, de dien-
sten of het imago van een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die een econo-
mische activiteit verricht, te promoten. 
Dergelijke beelden of geluiden verge-
zellen of maken deel uit van een pro-
gramma, tegen betaling of een soortge-
lijke vergoeding of voor zelfpromotie. 
[…].» Art.  53 van het Media-
decreet bepaalt dat commerciële 
communicatie gemakkelijk als 
zodanig herkenbaar moet zijn. 
Door het integreren van auditieve 
vermeldingen van het merk in het 
programma oordeelt de V.R.M. 
dat de omroep art. 53 overtreedt. 
Aangezien de V.R.M. van mening 
is dat het om een ernstige inbreuk 
gaat, legt de regulator een boete 
van 7 500 EUR op.

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

en Televisieomroeporganisatie, beslis-
sing 2010/028, 17 mei 2010.

Persbericht:

– V.R.M., Boete voor «De 
Grote Koffie Van de Veire Och-
tendshow» (MNM) en Jim, 
22 juni 2010.

2. Productplaatsing

Tijdens het programma 
«Spotlight» op Jim wordt gedu-
rende enkele seconden het PP-
logo in beeld gebracht wat wijst 
op de aanwezigheid van product-
plaatsing in het programma. De 
presentatrice van het programma 
beschrijft tijdens dit programma 
de modezaak «Sissy Boy» op 
aantrekkelijke en gunstige wijze 
(«uniek», «prachtig», «heer-
lijk»). Bovendien wordt de win-
kel ook visueel positief belicht. 
Door de winkel op deze manier 
aan te prijzen, oordeelt de V.R.M. 
dat de omroeporganisatie de 
limieten van de aandacht die in 
het geval van productplaatsing 
aan het product in kwestie mag 
worden besteed, overschrijdt. 
Bovendien stelt de V.R.M. dat de 
zuiver promotioneel geaarde pre-
sentatie een rechtstreekse aanspo-
ring tot het bezoeken ervan aan-
spoort. Bijgevolg heeft de omroep 
art.  100, §  1, 2o en 3o, van het 
Mediadecreet geschonden. Dit 
artikel bepaalt onder andere dat 
programma’s die productplaat-
sing bevatten noch rechtstreeks 
mogen aansporen tot aankoop 
of huur van goederen of dien-
sten noch overmatige aandacht 
mogen schenken aan het product 
of dienst in kwestie. Aangezien 
het om een ernstige inbreuk gaat, 
legt de V.R.M. een boete van 
5 000 EUR op.

Beslissing:

– V.R.M. t. n.v. Vlaamse 
Media Maatschappij, beslissing 
2010/027, 26 april 2010.

Persbericht:
– V.R.M., «Boete voor “De 

Grote Koffie Van de Veire Och-
tendshow”» (MNM) en Jim, 
22 juni 2010.

3. Alleenstaande reclamebood-
schappen

De onderzoekscel stelt vast 
dat Exqi Plus, tijdens de onder-
zochte periode, twee keer een 
alleenstaande reclameboodschap 
heeft uitgezonden. Naast deze 
alleenstaande reclamespots wor-
den ook 6 reclameblokken met 
meerdere reclameboodschappen 
uitgezonden. Hoewel art. 79 § 2 
van het Mediadecreet stelt dat 
alleenstaande reclameboodschap-
pen een uitzondering moeten 
blijven, zijn deze alleenstaande 
reclamespots toegestaan in drie 
uitzonderlijke gevallen: 1) in uit-
zendingen van sportevenemen-
ten, 2) als er een langdurige spot 
wordt uitgezonden van minimaal 
twee minuten, 3) als een omroep-
organisatie er niet in geslaagd is 
voor een specifiek reclameblok 
meer dan een reclamespot te ver-
kopen, bij gebrek aan interesse 
van de klanten. Aangezien Exqi 
Plus zich nog in de opstartfase 
bevindt, oordeelt de V.R.M. dat 
de omroep beroep kan doen op de 
laatste uitzonderingsgrond.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. Euro 1080, 

beslissing 2010/029, 17  mei 
2010.

4. Publi-reportage

Op Actua TV wordt er een 
reportage uitgezonden waarin 
het voordeel van een woonkre-
diet bij Finance& Insurance Bro-
kers (FINB) wordt besproken. 
In deze reportage bespreekt een 
raadgever van FINB de vragen 
«Waarin onderscheidt FINB 
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zich?» en «Wat is het verschil 
met een gewone hypothecaire 
lening?». De reportage wordt 
voorafgegaan door de vermelding 
«Sponsored magazine – FINB – 
stelt voor». Volgens Actua TV is 
deze vermelding voldoende om 
de reportage duidelijk herkenbaar 
te maken als een publi-reportage 
(art. 79 § 1 en art. 81 § 5 van het 
Mediadecreet). De V.R.M. oor-
deelt echter dat deze vermelding 
de kijker duidt op de aanwezig-
heid van een sponsoringovereen-
komst, maar voegt daaraan toe 
dat deze vermelding echter niet 
volstaat als visueel middel om 
een publi-reportage als zodanig 
herkenbaar te maken. Aangezien 
het om een eerste inbreuk van 
de omroep gaat, waarschuwt de 
V.R.M.  Actua TV voor het niet 
conform het Mediadecreet aan-
duiden van een publi-reportage.

Ook Exqi Plus krijgt een 
waarschuwing voor het niet nale-
ven van art. 79 § 1 en art. 81 § 5 
van het Mediadecreet. Het ver-
melden van het logo voor pro-
ductplaatsing en het vermelden 
van de sponsor van de publi-
reportage volstaan niet als visu-
ele middelen om de reportage als 
publi-reportage duidelijk erken-
baar te maken.

Beslissing:
– V.R.M. t. n.v. Euro 1080, 

beslissing 2010/029, 17  mei 
2010;

– V.RM. t. b.v.b.a. Actua TV, 
beslissing 2010/030, 21  juni 
2010.

5. Zendvergunning

In een onderzoeksrapport van 
2009 blijkt dat diverse erkende 

lokale radio-omroeporganisaties, 
waaronder Formule  1, de aan 
hen toegewezen zendmogelijk-
heden ongebruikt laten. Vol-
gens art.  228 laatste lid van het 
Mediadecreet kan de V.R.M. bij 
het ongebruikt laten van de toe-
gewezen zendmogelijkheden de 
erkenning van radio-omroeporga-
nisaties schorsen of intrekken. Op 
18  maart 2010 blijkt echter dat 
Formule 1 gebruik maakt van de 
toegewezen zendmogelijkheden. 
De V.R.M. stelt bijgevolg geen 
inbreuk op voormelde bepaling 
van het Mediadecreet vast.

Beslissing:
– V.R.M. t.v.z.w. Formule  1, 

beslissing 2010/031, 21  juni 
2010.

Katrien Lefever
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