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PERSMEDEDELING 
VRIJDAG 25 NOVEMBER 2016 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de 
Vlaamse audiovisuele media, legt  
 

 VTM 10.000 euro boete op voor het niet conform de regelgeving 
uitzenden van een sponsorboodschap.  
 

 2BE (het huidige Q2) 7.500 euro voor verschillende inbreuken op het 
Mediadecreet (niet conform de regelgeving uitzenden van een 
sponsorboodschap en het niet duidelijk herkenbaar afbakenen van 
reclame en redactionele inhoud). 
 

 STORIES TV 2.000 euro boete op voor het niet conform de regelgeving 
uitzenden van productplaatsing 

 
Beslissing VTM 
 
De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende 
televisieomroeporganisaties (1 juni 2016 17u-23u), waaronder VTM. 
 
Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorboodschap voor 
‘Tönnissteiner’ uitgezonden. De sponsorboodschap bevat een nadrukkelijke 
verwijzing naar de suikervrije vruchtenlimonades van het merk en heeft het 
wervend karakter van een ingekorte reclameboodschap, die de kijker aanzet 
tot consumptie van de verschillende producten uit het gamma van 
Tönnissteiner. 
 
Het Mediadecreet bepaalt dat een sponsorboodschap geenszins mag aanzetten 
tot consumptie. Bijgevolg beantwoordt deze sponsorboodschap niet aan de 
bepalingen van het Mediadecreet. 
 
De VRM legt VTM een geldboete van 10.000 euro op. 
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Beslissingen 2BE 
 
Tijdens een controle van de uitzendingen van 5 juli, stelt de VRM vast dat 2BE 
een sponsorboodschap uitzendt die geen sponsoridentificatie bevat. 
 
De VRM legt hiervoor een geldboete van 2.500 euro op. 
 
Op dezelfde datum werden ook twee reclameblokken uitgezonden waarbij er 
geen duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud is. Dit 
doordat de beginbumper van het reclameblok telkens minder dan 5 seconden 
beeldvullend wordt getoond en hierbij het woord “RECLAME” niet wordt 
vermeld. 
 
De VRM besluit dat hierdoor niet kan vermeden worden dat bij de kijker 
verwarring kan ontstaan tussen reclame en redactionele inhoud. 
 
De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen. 
 

 
Beslissing STORIES TV 

 
Op 6 augustus zond STORIES TV het programma ‘Zomergrillen’ uit. Het 
programma bevat productplaatsing. 
 
De VRM stelt vast dat het PP-logo aan het begin van het programma minder 
dan 2 seconden zichtbaar wordt getoond, dit door het ontbreken van elk 
contrast met de achtergrondbeelden. Hierdoor is niet voldaan aan het 
Mediadecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 
betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van 
productplaatsing. 
 
In de betrokken uitzending blijkt ook sprake te zijn van overmatige aandacht 
voor een immobiliënkantoor. Ook hierdoor overtreedt STORIES TV de 
regelgeving m.b.t. productplaatsing. 
 
De VRM legt hiervoor een geldboete van 2.000 euro op. 
 

 
De beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de VRM: 
 
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl 
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Voor meer informatie kan u terecht bij: 
 
Francis Soulliaert, Communicatieverantwoordelijke VRM 
e-mail: pers@vrm.vlaanderen.be – tel: 02/553.27.39 
 

 
Over de Vlaamse Regulator voor de Media: 
 
De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder voor 
de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en 
luisteraars kijkt hij er op toe dat mediaregelgeving beschreven in het 
mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Hij komt tussen bij eventuele 
geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken 
op de regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de bescherming 
van minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse radio en tv. Tot slot 
beheert de VRM de toekenning van mediavergunningen aan Vlaamse 
audiovisuele media. De VRM werd in 2006 opgericht door de Vlaamse 
overheid. 
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