PERSMEDEDELING
DINSDAG 21 FEBRUARI 2017

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de
Vlaamse audiovisuele media, legt Canvas 2.500 euro boete op voor het niet
conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing (‘Herfstbeelden).
De VRM controleerde de uitzending van het programma ‘Herfstbeelden’ op
Canvas (18 november 2016 - voormiddag).
De VRM stelt vast dat de uitzending productplaatsing bevat voor
verblijfplaatsen in Sint-Joris-Winge en Lubbeek, een brouwerij in Mechelen en
een evenementenlocatie in Drimmelen (Nederland). Deze productplaatsing
wordt echter niet aangegeven door het PP-logo bij de aanvang en het einde
van het programma.
Bovendien stelt de VRM vast dat in het programma door de aanprijzingen en
aansporingen tot bezoek, contact en reservatie rechtstreeks wordt aangezet
tot de aankoop van de betrokken goederen en diensten. Er is daarbij ook
sprake van overmatige aandacht.
De VRT overtreedt hierdoor het Mediadecreet m.b.t. het uitzenden van
productplaatsing.
Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst
van de inbreuken en het gegeven dat de VRT in het verleden al gelijkaardige
inbreuken heeft begaan. Daarnaast houdt de VRM rekening met het feit dat
deze beelden voor een eerste keer beoordeeld worden, dat de VRT geen
inkomsten haalt uit het uitzenden van de sfeerbeelden en het beperkte
marktaandeel van de uitzending.
De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.
De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de VRM:
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2017/niet-conform-deregelgeving-uitzenden-van-productplaatsing-vrm-legt-canvas
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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.

pagina 2 van 2

