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1. Discriminatieverbod

De VRM heeft een klacht 
ontvangen met betrekking tot 
enkele uitspraken van Marc Van 
de Looverbosch in de rubriek « De 
Campagnewatcher » op Radio 
1. Op 8  juni 2010 zei Marc Van 
de Looverbosch, als reactie op de 
mediacampagne van Alexandra 
Colen waarin de Vlaams-Belang 
politica verschillende media ver-
scheurt, het volgende : « Ja, vorige 
week wou ze dat verbranden, dat lag 
een beetje gevoelig zo vooral bij de top 
van het Vlaams Belang, geen fraai 
beeld, goed, dan maar verscheuren 
omdat die media immoreel zijn en 
aan desinformatie doen. Wel Mat-
thias, ik heb thuis al 4 folders gekregen 
van Vlaams Belang ; ik heb het voor-
beeld gevolgd van Alexandra Colen ; 
ik heb ze verscheurd : het is toch maar 
pure propaganda en desinformatie ». 
Op 9  juni 2010 zegt hij over het 
debat tussen Annemie Turtelboom 
en Filip Dewinter over asielbeleid 
het volgende : « Ja, we hebben hier 
een debat gehoord, tja, de grenzen tus-
sen de menselijkheid en de hardvoch-
tigheid in dit hele moeilijke debat. » 
Volgens de klager maakt Marc 
Van de Looverbosch zich, door 
bovenstaande quotes, schuldig aan 
subjectieve en partijdige bericht-
geving. Bovendien stelt de kla-
ger dat alleen CD&V, Open Vld, 
N-VA, Lijst Dedecker en Vlaams 
Belang worden aangevallen. Over 
de SP.A, Groen ! of PVDÀ worden 
bijna steeds positieve berichten 
verspreid. De klager stelt dat dit in 
strijd zou zijn met artikel 39 van 
het Mediadecreet dat bepaalt dat 
in programma’s elke vorm van dis-
criminatie geweerd moet worden 
en dat programma’s op een poli-
tieke en ideologische onpartijdig-
heid moeten verzorgd worden. De 
V.R.M. verklaart de klacht echter 
onontvankelijk. Art. 220, § 2, van 
het Mediadecreet bepaalt immers 
dat een klacht alleen ontvankelijk 

verklaard kan worden als de indie-
ner van de klacht blijk kan geven 
van een benadeling of een belang. 
De klager voert aan dat hij als 
belastingbetaler en « burger zon-
der partijlidkaart » recht heeft op 
objectieve informatie vanwege de 
openbare omroeporganisatie en 
dat wanneer de VRT daarin tekort 
schiet, de omroep oneigenlijk 
gebruik maakt van belastingsgeld. 
De klager geeft echter aan dat hij 
geen enkele band heeft met een 
politieke partij. Hieruit leidt de 
V.R.M. af dat hij geen blijk geeft 
van het vereiste belang en even-
min benadeeld wordt. Bovendien 
stelt de V.R.M. dat het betalen van 
belastingen een irrelevant gegeven 
is met betrekking tot zijn belang of 
benadeling in de zin van art. 220, 
§ 2, van het Mediadecreet.

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

en Televisieomroeporganisatie, beslis-
sing 2010/032, 1 september 2010.

2. Bescherming minderjarigen

Op VijfTV, VT4, VTM, 2BE 
en JIM werden overdag op de 
teletekstpagina’s seksueel getinte 
boodschappen uitgezonden (vb. 
« Telefoonsex Live », « Erotiek », 
« Stoute meisjes in de buurt », 
« Ontmoet hete meiden & studen-
tes »). Volgens de V.R.M. was het 
uitzenden van deze boodschappen 
een inbreuk op art. 42, tweede 
lid van het Mediadecreet. Art. 42 
van het Mediadecreet bevat een 
absoluut verbod om programma’s 
uit te zenden die de lichamelijke, 
geestelijke of zedelijke ontwik-
keling van minderjarigen ern-
stig zouden kunnen aantasten. 
Daarnaast bevat dit artikel ook 
een relatief verbod voor program-
ma’s die schade zouden kunnen 
toebrengen. Deze programma’s 
mogen worden uitgezonden als ze 
ofwel door technische maatrege-

len (codering) ofwel door de keuze 
van het tijdstip van uitzending 
wordt gewaarborgd dat minder-
jarigen de uitzendingen normaal 
niet zullen zien of beluisteren. Als 
dergelijke programma’s ongeco-
deerd worden uitgezonden, moe-
ten ze voorafgegaan worden door 
een akoestische waarschuwing of 
moeten ze gedurende de hele uit-
zending herkenbaar zijn aan een 
visueel symbool. Art. 41 stelt dat 
deze bepaling ook van toepassing 
is op teletekst. Volgens de V.R.M. 
worden de boodschappen op tele-
tekst uitgezonden op tijdstippen 
waarop minderjarigen toegang 
kunnen hebben tot deze dienst, 
namelijk tijdens de dagprogram-
matie. Bovendien stelt de V.R.M. 
dat er geen technische maatrege-
len genomen zijn om de minder-
jarigen af te schermen van deze 
boodschappen en dat het tonen 
van het symbool « 18+ » onvol-
doende is om te waarborgen dat 
minderjarigen deze boodschap-
pen niet zouden zien. Aangezien 
de teletekstpagina’s toegankelijk 
zijn voor minderjarigen heeft 
de V.R.M. zich gebogen over de 
vraag of de inhoud van de bood-
schappen schade kan toebrengen 
aan de lichamelijke, geestelijke 
of zedelijke ontwikkeling van 
de minderjarige. In het verle-
den stelde de V.R.M. dat kinde-
ren jonger dan 12  jaar doorgaans 
nog weinig begrip hebben van de 
betekenis van seksuele termen. In 
casu oordeelt de V.R.M. echter dat 
de aandacht van jonge kinderen 
toch kan getrokken worden door 
de manier waarop sommige bood-
schappen geformuleerd zijn. Vol-
gens de V.R.M. kunnen jonge kin-
deren zich bovendien angstig en 
ongemakkelijk voelen, omdat zij 
deze boodschappen nog niet goed 
kunnen interpreteren. Kinderen 
vanaf 12  jaar kunnen deze bood-
schappen wel begrijpen, maar 
kunnen ze daarom nog niet plaat-
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sen of vatten. De V.R.M. is echter 
niet van mening dat de inhoud 
van de boodschappen schade kan 
toebrengen aan de lichamelijke, 
geestelijke of zedelijke ontwik-
keling van minderjarigen. De 
V.R.M. stelt wel vast dat deze 
boodschappen voor jongeren 
of kinderen leeftijdsinadequate 
boodschappen zijn die de ontwik-
keling van emotionele relaties 
negatief beïnvloeden, omdat een 
vertekend beeld wordt gegeven 
van seksualiteit en seksualiteits-
beleving. Aangezien deze bood-
schappen zonder filter en op een-
der welk tijdstip ter beschikking 
worden gesteld, stelt de V.R.M. 
een inbreuk vast op art.  42, 
tweede lid van het Mediadecreet. 
Bij het bepalen van de sanctie 
houdt de V.R.M. er rekening mee 
dat de omroepen voor gelijkaar-
dige feiten reeds een waarschu-
wing opgelegd hebben gekregen 
en daarbij verklaard hebben in de 
toekomst een herhaling van zo’n 
overtreding te voorkomen. Hier-
door krijgen de omroepen een 
boete van 12 500 EUR opgelegd. 
Bovendien worden de omroepen 
ook verplicht om deze beslis-
sing op hun teletekststartpagina’s 
bekend te maken.

Ook bij TMF werden soort-
gelijke boodschappen op de 
teletekstpagina’s uitgezonden. 
Omdat het voor TMF slechts een 
eerste overtreding is, beslist de 
V.R.M. dat een waarschuwing een 
gepaste sanctie is.

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

beslissing 2010/040, 28  septem-
ber 2010 ;

– V.R.M. t. n.v. Vlaamse 
Media Maatschappij, beslissing 
2010/041, 28 september 2010 ;

– V.R.M. t. b.v.b.a. MTV 
Networks Belgium, beslissing 
2010/042, 28 september 2010.

Persbericht :
– V.R.M., « Televisieomroe-

pen beboet voor erotische bood-
schappen op teletekst », 14 okto-
ber 2010.

3. Reclamespots en identificatie-
verplichting

Tijdens het programma 
« Huizenjacht » wordt een recla-
mespot uitgezonden zonder dat 
deze als dusdanig herkenbaar 
wordt gemaakt. Dit is in strijd 
met art. 79, § 1 van het Mediade-
creet : « Televisiereclame, zelfpromotie 
uitgezonderd, en telewinkelen moeten 
duidelijk herkenbaar zijn en moeten 
kunnen worden onderscheiden van 
redactionele inhoud. Zonder afbreuk 
te doen aan het gebruik van nieuwe 
reclametechnieken, moeten reclame en 
telewinkelen met visuele en/of akoes-
tische en/of ruimtelijke middelen van 
andere onderdelen van het programma 
worden gescheiden ». De omroep 
erkent deze fout, maar stelt dui-
delijk dat er door een interne 
communicatiefout de afsluitende 
« ident » van het desbetreffende 
reclameblok te vroeg werd uit-
gezonden. Hoewel de V.R.M. van 
mening is dat een schending van 
art. 79, § 1 van het Mediadecreet 
een zeer ernstige inbreuk is, oor-
deelt de V.R.M. dat een waar-
schuwing een gepaste sanctie is. 
De V.R.M. gaat immers uit van 
de goede trouw van de omroep in 
deze zaak, omdat de omroep voor 
het eerst zo’n vergissing heeft 
begaan.

Voor een andere overtre-
ding op hetzelfde artikel wordt 
de omroep wel veroordeeld tot 
het betalen van een sanctie. Op 
3 en 4  juli 2010 wordt op VT4 
een spotje uitgezonden waarin 
de omroepsters en presentato-
ren van VT4 een feestje houden 
waarbij Martini wordt gedron-
ken. Aan het einde van de spot 
zegt een voice-over : « Beleef een 
bruisende zomer met VT4 en 
Martini ». Volgens de V.R.M. 
heeft deze spot het karakter van 
een reclameboodschap voor Mar-
tini Brut door de opbouw van de 
spot, de voice-over en door de dui-
delijke vertoning van de flessen 
en het logo van Martini Brut. 
Als gevolg moet deze spot vol-
doen aan art. 79, § 1, eerste lid 
van het Mediadecreet. Aange-

zien de spot wordt uitgezonden 
vlak na een reclameblok is er 
niet voldaan aan deze verplich-
ting. De omroep wordt veroor-
deeld tot het betalen van 25.000 
euro. Bij het bepalen van deze 
geldboete houdt de V.R.M. reke-
ning met het feit dat de omroep 
al voor gelijkaardige overtredin-
gen veroordeeld werd (zie beslis-
sing 2009/034, 20  april 2009 ; 
beslissing 2010/019, 22  maart 
2010).

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

beslissing 2010/034, 27  septem-
ber 2010 ;

– V.R.M. t. n.v. SBS Belgium, 
beslissing 2010/044, 18  oktober 
2010.

4. Radiouitzendingen conform 
zendvergunningen

Uit onderzoek van het 
B.I.P.T. is gebleken dat Radio 
Cool FM niet conform de zend-
vergunning 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 
en dat de radio-omroeporganisa-
tie al voor gelijkaardige inbreu-
ken gesanctioneerd werd (beslis-
sing 2006/024 en beslissing 
2009/045).

De klacht van v.z.w. Airtime 
tegen Radio Omega wegens sto-
ringen wordt door de V.R.M. 
ongegrond verklaard, omdat uit 
onderzoek van het B.I.P.T. is 
gebleken dat de zendinstallatie 
geheel conform de voorwaarden 
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van de zendvergunning is inge-
steld. Om dezelfde redenen ver-
klaart de V.R.M. ook de klacht 
van v.z.w. Muziek tegen v.z.w. 
Superstar, Radio Gent en Radio 
Spes ongegrond.

Bij controle door het B.I.P.T. 
is gebleken dat de Hoogstraatse 
Radio heeft nagelaten een speci-
fieke kabel van 12  meter, waar-
van het gebruik in de zendver-
gunning voorgeschreven is, te 
gebruiken. Hierdoor wordt een 
inbreuk gepleegd op art. 135 van 
het Mediadecreet. Bij het bepa-
len van de hoogte van de geld-
boete, i.e. 1  500  EUR, heeft de 
V.R.M. er rekening mee gehou-
den dat de radio-omroeporga-
nisatie, tijdens de controle door 
het B.I.P.T., het B.I.P.T. geen 
toegang heeft verleend tot de 
zendinstallatie.

Beslissing :
– v.z.w. Radio V.R.H. t. 

b.v.b.a. Airtime en v.z.w. Radio Stad 
Hoogstraten, beslissing 2010/035, 
27 september 2010 ;

– v.z.w. Muziek in Geraards-
bergen t. v.z.w. Superstar, v.z.w. 
Radio Spes en v.z.w. Radio Gent, 
beslissing 2010/049, 25  oktober 
2010 ;

– b.v.b.a. Airtime t. v.z.w. 
Radio Omega, beslissing 2010/050, 
25 oktober 2010.

Persbericht :
– V.R.M., « VRM legt 

lokale radio’s Antwerpen FM en 
Hoogstraatse Radio boete op », 
22 oktober 2010.

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 Regu-
lator voor de Media [kan] worden 
ingetrokken ». Art.  228, tweede 
lid van het Mediadecreet her-
haalt 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 toe-
gewezen zendmogelijkheden. Uit 
het controleverslag van de onder-
zoekscel van de V.R.M. blijkt 
dat de verschillende lokale radio-
omroeporganisaties de uitzendin-
gen zijn gestart en dat er dus geen 
inbreuk op voormelde bepaling 
van het Mediadecreet vastgesteld 
kan worden.

Beslissing :
– V.R.M. t. v.z.w. VIO Mer-

lijn, beslissing 2010/036, 27 sep-
tember 2010 ;

– V.R.M. t. v.z.w. V.R.O. 
Boemerang, beslissing 2010/037, 
27 september 2010 ;

– V.R.M. t. v.z.w. Pajotse 
Regio Info, beslissing 2010/038, 
27 september 2010 ;

– V.R.M. t. v.z.w. Antwerpse 
Havenradio, beslissing 2010/039, 
27 september 2010.

6. Publi-reportage - Product-
plaatsing

Op RTV wordt er tijdens 
het programma « Trendiez » een 
item uitgezonden over « Lac 
de l’eau d’Heure ». Hoewel het 
programma het PP-logo bevat, 
stelt de onderzoekscel dat dit 
item als een publi-reportage 
gekwalificeerd worden waarin 
promotie voor een streek wordt 
gemaakt. De V.R.M. oordeelt 
echter dat er in casu geen sprake 
is van promotie van een product 
of dienst, maar van een streek. In 
de reportage wordt er wel ver-
wezen naar bepaalde producten, 
maar er wordt niet rechtsreeks 
tot aankoop ervan aangespoord, 
noch wordt er overmatige aan-
dacht aan besteed. Het infor-
matieve karakter primeert en 
bijgevolg stelt de V.R.M. dat 

er geen sprake is van een publi-
reportage.

Beslissing :
– V.R.M. t. v.z.w. TV Kempen 

en Mechelen, beslissing 2010/048, 
25 oktober 2010.

7. Overeenkomst Norkring Bel-
gië - Telenet

In september 2010 heeft de 
V.R.M. een klacht ontvangen die 
betrekking heeft op de overeen-
komst tussen Norkring België, 
i.e. de houder van een licentie 
voor het aanbieden van een televi-
sieomroepnetwerk via de digitale 
ether, en Telenet. De klagers vra-
gen de ontbinding van deze over-
eenkomst, omdat Telenet deze 
overkomst alleen gesloten heeft 
om haar marktaandeel en machts-
positie voor kabeltelevisie veilig 
te stellen en niet om de consu-
menten een volwaardig alterna-
tief van digitale ethertelevisie aan 
te bieden. De V.R.M. verklaart 
deze klacht echter onontvanke-
lijk, omdat de klacht niet voldoet 
aan art. 12 van het Procedurebe-
sluit. Zo vermeldt de klacht geen 
inbreuk op het Mediadecreet dat 
door Norkring België en/of Tele-
net wordt begaan door het sluiten 
van een overeenkomst. Evenmin 
toont de klacht een eigen per-
soonlijk belang aan.

Beslissing :
– M. De Martelaer t. n.v. Tele-

net en n.v. Norkring België, beslis-
sing 2010/045, 18 oktober 2010.

8. Informatievergadering met de 
sector

Op 11 oktober 2010 heeft de 
algemene kamer van de V.R.M. 
een informatievergadering gehou-
den met de sector ter verduidelij-
king van de begrippen product-
plaatsing en telewinkelen. Het 
verslag van deze informatieverga-
dering kan je vinden op de web-
site van de V.R.M.

Katrien Lefever


