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ABSTRACT 
 

Vandaag de dag leven we in een tijd van globalisering, digitalisering en mediaconvergentie, 

waarbij content en advertenties over de nationale grenzen heen vloeien via verschillende 

mediaplatforms. Deze verdere vorming van het medialandschap hebben geleid tot hanteren 

van nieuwe reclamevormen, omwille van de terugval van de traditionele reclame binnen de 

televisiemarkt. Deze ontwikkelingen hebben me ertoe aangezet om een beleidsanalyse uit te 

voeren met betrekking tot het Europees juridisch kader inzake audiovisuele media en de 

concretisering van Vlaanderen en Groot-Brittannië van deze Europese richtlijn in hun 

nationale wetgeving. Dit zal gebeuren in termen van nationale interpretatie, een 

uiteenzetting van de nationale wetgeving omtrent deze materie en de toepassing van deze 

regulering op inbreuken. 
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1. Inleiding en probleemstelling 

1.1 Context 

 
“Television is a global sucess, a medium that has found its way into the homes of billions of 

people in every corner of the world. For many, it’s considered to be an accessible medium; it can 

be informative, educational, entertaining and something for families and friends bond over all at 

the same time. (…) Advertising on television in the form of commercials is a common way for 

commercial channels to fund their broadcasts, (…) yet despite television being global in scope, in 

terms of regulation it is still very much fragmented around the world.”1 

 

Sinds de opkomst van televisie begin jaren 1950, werd het medium door adverteerders als een nieuw 

krachtig middel beschouwd om hun producten te promoten en hun inkomsten op peil te houden.2 

Vele jaren nadien werd er een enorme groei in advertentie-inkomsten vastgesteld, vooral met de 

liberalisering en commercialisering van de mediasector.3 Echter, vandaag de dag leven we in een tijd 

van globalisering, digitalisering en mediaconvergentie, waarbij content en advertenties over de 

nationale grenzen heen vloeien via verschillende mediaplatforms.4 Deze verdere ontwikkelingen van 

het medialandschap zorgen ervoor dat reclame in het huidig televisielandschap moeilijkheden 

ondervindt. De traditionele reclame ervaart een terugval door nieuwe technieken zoals het internet, 

digitaal en uitgesteld televisiekijken en add-skipping.5 Als respons op deze ontwikkelingsgang, zijn 

adverteerders en televisieproducenten geneigd om gebruik te maken van alternatieve vormen van 

reclame, aanvullend op het klassieke reclamemodel. Het gebruik van product placement, is één van 

de (opnieuw) opkomende non-spotadvertising methoden waartoe adverteerders zich wenden.6  

  

                                                        
1
 GROENE (Michelle). A comparison: The Regulation of Television Advertising in Greater China, Western Europe and the United States. S.d., 

s.e., 2009, zie bijlagen: p. 166. 
2
 SWALES (Valerie) Television in the Untied Kingdom, in: COLEMAN (James A.) & ROLLET (Brigitte), eds. Television in Europe. Intellect Books, 

1997, p. 23.   
3
 BEREND (Ivan T.). Europe Since 1980. New York, Cambridge Univeristy Press, 2010, p. 144.  

4
 ZHIHONG (Gao). Harmonious Regional Advertising Regulation? A Comparative Examination of Government Advertising Regulation in 

China, Hong Kong, and Taiwan, in Journal of Advertising, 2005, Vol. 34. No. 3, p. 75.   
5
 LEFEVER (Katrien). The Thin Blue Line between Monitoring Advertising Rules and Commercial Freedom in Broadcastng: The Case Study of 

Product Placement, in: DONDERS (Karen), PAUWELS (Caroline) & LOISEN (Jan), eds. Private Television in Western Europe: Content, Markets, 
Policies. Hampshire Palgrave Macmillan, 2013, p. 229.   
6
 GINOSAR (Avshalom) & LEVI-FAUR (David). Regulating Product Placement in the European Union & Canada: Explaining Regime Change 

and Diversity, in Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 2010,  vol. 12, nr. 5, p. 467.  
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1.2 Probleemstelling 

 
Reclame is over het algemeen een belangrijke bron van inkomsten wereldwijd. Niet alleen de 

traditionele media zoals kranten, televisie en radio overleven op deze inkomstenbron, maar ook de 

nieuwe vormen van media zoals internet, “multichannel”- televisie en mobiele telefonie maken 

hiervan gebruik.7 Door de digitalisering, modernisering en convergentie van onze technologieën 

maken academici, omroepen en adverteerders zich zorgen over de impact van deze nieuwe 

informatie- en communicatietechnologieën op de traditionele reclamemarkt.8 Met het oog op 

diversificatie van inkomstenbronnen gaan actoren zich meer en meer richten op alternatieve 

reclamevormen, zoals product placement.9 

 

In de wetenschappelijke literatuur wordt product placement vooral bestudeerd binnen de context 

van de Amerikaanse mediasector. De laatste jaren is er enig verzet in de Verenigde Staten op het 

toenemend gebruik van product placement.10 Alternatieve reclamemethoden hebben dan weer in 

Europa net voet aan wal gezet. Echter, de Europese instellingen hebben gekozen voor een iets of wat 

‘verzachtende’ vorm van regulering, waarbij product placement, sinds de Richtlijn Audiovisuele 

Mediadiensten (2007), onder bepaalde omstandigheden wordt toegelaten en dus ook onder 

bepaalde omstandigheden wordt verboden. 11  Ondanks de indirecte toestemming van deze 

alternatieve reclamevorm binnen de lidstaten van de Europese Unie, wordt er streng toegekeken 

over de exploitatie en het naleven van de wetgeving, dit door zowel de Europese als nationale 

regulatoren. Er kan verwacht worden dat de wetenschappelijke en commerciële literatuur, naar de 

toekomst toe, de aandacht eveneens zal vestigen op het nauwkeurig onderzoek van het Europese 

beleid en de nationale beleidsconcretisering ervan omtrent product placement. Dit kan bijdragen tot 

het onder andere aanvullen van al bestaande wetenschappelijke literatuur, vakliteratuur, rapporten, 

… omtrent productplaatsing.  

 

In het licht van deze ontwikkelingen binnen de mediasector, wens ik stil te staan bij de volgende 

vraag: ‘hoe effectief is de nationale/regionale omzetting, implementatie en naleving van de 

regelgeving omtrent productplaatsing?’. Deze thesis zal met andere woorden de diversiteit omtrent 

de handelswijze en methodiek van de beide landen, de implementatie van de Europese regels, en 

                                                        
7
 GINOSAR (Avshalom) & LEVI-FAUR (David). Regulating Product Placement in the European Union and Canada: Explaining Regime Change 

and Diversity, in Journal of Comparative Policy Analysis, 2010, Vol. 12, Nr. 5, p. 467, 475. 
8
 LEMIEGRE (Joren). Bye-Bye Advertising: How Generation Y will change the business model of commercial TV in Flanders. London, London 

School of Business & Finance, 2012, zie bijlagen: p. 169. 
9
 BIELBY (Denise D.) & HARRINGTON (Lee). Global TV: Exporting Television and Culture in the World Market. New York, NYU press, 2008, p. 

171. 
10

 N.N. New Study examines the impact on children of food product placement in the movies. S.d., Dartmouth-Hitchcock Medical Center, 
15 Februari 2010, [Online] http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100209152233.htm zie bijlagen: p. 143. [29.12.2013] 
11

 JDR. Product placement weldra toegelaten op Europese tv’s, in Het Nieuwsblad, 16 november 2005, p. 33. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100209152233.htm
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het afdwingen van de nationale regels trachten in kaart te brengen. Om een mogelijk antwoord te 

formuleren op deze vraagstelling, is het vereist om een meer afgebakende onderzoeksvraag te 

vormen, die focust op twee specifieke cases en luidt als volgt: ‘Hoe wordt er omgegaan met de 

omzetting, de implementatie en het afdwingen van Europese productplaatsingsregels binnen de 

wetgeving van Groot-Brittannië en Vlaanderen?’.  

 

Om deze vraag grondig te vatten en te beantwoorden, is het van belang om in eerste instantie te 

bepalen wat het begrip product placement betekent en welke historische achtergrond deze 

ontwikkeling mee beïnvloed heeft. Daarnaast zijn er drie deelvragen die tevens zullen bijdragen tot 

het beantwoorden van de onderzoeksvraag.  

 

1. Allereerst ‘Hoe verschillend is de interpretatie van de Europese richtlijn in Vlaanderen ten 

opzichte van het Groot-Brittannië?’ Na het toelichten van zowel de Vlaamse/Britse wetgeving 

ten opzichte van de Europese richtlijn, als de Vlaamse ten opzichte van de Engelse 

regelgeving, kunnen we concluderen hoe afwijkend beide visies zijn op product placement. 

2. Ten tweede ‘Welke actoren zijn betrokken bij het expliciteren en controleren van regulering 

omtrent productplaatsing binnen beide landen?’  Het doel is om de regulatoren binnen beide 

landen te bespreken, en welke invloed deze hebben op het conformeren van de nationale 

wetgeving.  

3. Tot slot ‘Hoe doeltreffend is het afdwingen van deze productplaatsingsregels in Vlaanderen 

en Groot-Brittannië?’ Zijn er verschillende interpretaties van principes? Zijn er meer/minder 

inbreuken op de regelgeving in de verschillende cases en hoe kan dit verklaard worden? 

Deze vragen zullen voornamelijk aan bod komen in het empirisch gedeelte waar 

verschillende juridische cases zullen geanalyseerd worden. 

 

In de literatuurstudie wordt er getracht een algeheel en duidelijk beeld te schetsen over de 

fundamentele veranderingen en het heersende maatschappijbeeld, waarin de advertentiemarkt zich 

heeft ontplooid en zich verder ontwikkeld heeft tot zijn huidige vorm, alsook de drijfveren die geleid 

hebben tot de vernieuwing van de audiovisuele markt en de concrete begripsbepaling, historische 

achtergrond en de werking van productplaatsing zullen uiteengezet worden.  

 

In het empirisch gedeelte zullen de Europese en nationale wetgevingen verder ontleed worden aan 

de hand van beleidsanalyse. Daarenboven zal er getracht worden, via een casestudie van Groot-

Brittannië en Vlaanderen, te bepalen en weer te geven hoe de Europese richtlijnen worden 

geïnterpreteerd op nationaal niveau, welke actoren hierbij betrokken zijn en hoe implementatie 
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wordt afgedwongen door regulatoren en inbreuken worden gesanctioneerd. Dit alles zal aan de hand 

van kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk beleidsanalyse, uiteen worden gezet. 

 

1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

 
1.3.1 Maatschappelijke relevantie 

 

Er werd al vaker verwezen naar de huidige problematiek betreffende de achteruitgaande 

standvastigheid van traditioneel reclamemodellen. Sommigen beweren zelfs, waaronder Seethu 

Seetharaman, dat het gebruik van nieuwe reclamemethoden en de digitale media ervoor zullen 

zorgen dat het einde nabij is voor traditionele reclame. 12 Anderen zijn er dan weer van overtuigd dat 

productplaatsing “the ideal complement to traditional advertising campaign[s]”13 is. Echter, is het 

ook van belang om de Europese agenda en de nationale omzetting, implementatie en afdwinging van 

het beleid rond adverteren en media te bestuderen. Onlangs werd er nog een rapport over de 

implementatie van de AVMD-richtlijn in de lidstaten voorgesteld door de Europese Commissie.14 Dit 

verslag heeft zich vooral toegelegd op het al dan niet toepassen van de regulering inzake reclame.15  

Verder werd er in april 2013 het groenboek ‘preparing for a Fully Converged Audiovisual World: 

Growth, Creation and Values geïntroduceerd, wegens de bezorgdheid van verschillende stakeholders 

in de mediasector.16 Deze vernieuwende voorstellen en kritiserende conclusies zijn tot stand 

gekomen op basis van verder onderzoek en de nood aan een aangepaste regelgeving voor een snel 

veranderend medialandschap.  

 

Zodoende, is het doel van deze thesis om de omzetting, de implementatie en de afdwinging van twee 

verschillende lidstaten, namelijk Vlaanderen (België) en Groot-Brittannië, in kaart te brengen. Dit zal 

variëren van het ontwikkelen en aanreiken van het Europees beleid tot de implementatie in de 

nationale wetgeving en de naleving en sanctionering binnen de omroepsector. De resultaten zullen 

met andere woorden bijdragen tot het bevestigen of ontkrachten van de efficiëntie inzake de 

werking van regulatoren aangaande naleving van de wetgeving, de onderlinge samenwerking tussen 

                                                        
12

 N.N. Is het einde van de traditionele reclame nabij? S.l. managersonline, 16 Januari 2012, [Online] 
http://www.managersonline.nl/nieuws/11849/is-het-einde-van-de-traditionele-reclame-nabij.htmll  zie bijlagen: p. 141. [29.12.2013] 
13

 N.N. Product Placement: The ideal Complement to a Traditional Advertising Campaign? S.l. Kantar Media, 23 augustus 2011, [Online]  
http://kantarmedia-tgiie.com/2011/08/23/product-placement-the-ideal-complement-to-a-traditional-advertising-campaign/ zie bijlagen: 
p. 144. [29.12.2013]  
14

 EUROPEAN COMMISSION. First report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions on the application of Directive 2010/13/EU “Adiovisual Media Services Directive. Brussel, 
European Commssion, 2012, zie bijlagen: p. 158. 
15

 IBIDEM.   
16

 EUROPESE COMMISSIE. Internet op TV, TV op internet: Europese Commissie vraag naar meningen over samensmeltende audiovisuele 
wereld. Brussel, Europese Commissie, 24 april 2013, zie bijlagen: p. 159. 

http://www.managersonline.nl/nieuws/11849/is-het-einde-van-de-traditionele-reclame-nabij.htmll
http://kantarmedia-tgiie.com/2011/08/23/product-placement-the-ideal-complement-to-a-traditional-advertising-campaign/
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de overheden en media industrieën, alsook de doeltreffendheid te bepalen van 

productplaatsingsregels binnen de mediasector.  

 

1.1.1 Wetenschappelijke relevantie 

 

In wetenschappelijke literatuur is een heel variërend aanbod terug te vinden over de evolutie en 

werking van de media – en reclamesector. Er zijn heel wat studies gevoerd naar de Amerikaanse 

mediasector, maar ook de Europese media regulering en de nationale implementatie hieromtrent 

wordt onder de loep genomen. In het verlengde van voorgaande studies, zal deze thesis zich niet 

alleen toespitsen op de omzetting en implementatie van de Europese richtlijn, maar ook een minder 

onderzochte invalshoek analyseren, namelijk de naleving en sanctionering van 

productplaatsingsregels. Door de doelstellingen van de Europese regulering te analyseren en dieper 

in te gaan op de twee verschillende nationale opvattingen en inachtnemingen van de regulering, kan 

er meegewerkt worden aan de efficiëntie van het beleid. Tevens kunnen de verschillende 

interpretaties, oordelen en lacunes in kaart kunnen worden gebracht en op die manier het beleid in 

de toekomst vooruithelpen.  
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2. DEEL I: Theoretisch kader 

 
2.1 Ontwikkeling Europese Audiovisuele markt: ‘Europeanisatie’ en 

‘regulatory competition’ 

 

“The European Union  (EU) has passed legislation to harmonize advertising regulation among its 

member states. (…)  the European experience of standardizing advertising regulation is unique in 

that the European Union, referred to as the EU, is a supranational sovereign entity delegated by 

its member states and endowed with legislative power. For this reason, it legislature can 

effectively rally governmental forces to push for uniform regulation in the region.”17 

 

Met het startschot - begin jaren 1950 - en de verdere ontwikkeling van het televisietijdperk18, werd 

dit medium door velen beschouwd als ‘het’ instrument voor het weergeven van politieke, culturele 

en educationale doeleinden.19 20 Tot de jaren 1980 was er geen sprake van een Europese en/of 

competitieve omroepsector. 21  De lidstaten hadden hun eigen beleid gevormd aangaande de 

mediasector, waarbij de werkwijzen en doelstellingen die werden vooropgesteld erg konden 

uiteenlopen.22 Echter, rond deze periode veranderde het medialandschap door technologische 

vooruitgang - waaronder de intrede van kabel- en satellietdiensten -, de druk van de Amerikaanse 

mediasector en de Europeanisatie van de audiovisuele markt.23 Samen met het afremmen van 

mediaconcentratie en het bevorderen van vrij verkeer van audiovisuele goederen, was het 

bovenstaande de aanleiding voor de Europese instellingen om de audiovisuele markt open te stellen 

en ‘regulatory competition’ aan te wakkeren. 24 Dit laatste houdt in dat Europese landen met elkaar 

concurreren – aan de hand van deregulering - om buitenlandse bedrijven en investeringen aan te 

trekken.25  Met andere woorden, eens één land het voortouw neemt en zijn beleid verzacht, zal dit 

leiden tot het volgen van andere landen met het dereguleren van hun beleid.26 Echter, de ommezijde 

                                                        
17

 ZHIHONG (Gao). Harmonious Regional Advertising Regulation? A Comparative Examination of Government Advertising Regulation in 
China, Hong Kong, and Taiwan, in Journal of Advertising, 2005, Vol. 34. No. 3, p. 75-76. 
18

 SAEYS (Frieda). Statuut, organisatie en financiering van de openbare televisieomroep in Vlaanderen, in DHOEST (Alexander) & VAN DEN 
BULK (Hilde), eds. Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis. Gent, Academia Press, 2007, p. 27.  
19
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van deze race-to-the-bottom aanpak is het grijpen van mediabedrijven naar ‘regulatory arbitrage’.27 

Mediabedrijven profiteren hierbij van lacunes om zo onvoordelige reguleringen te omzeilen, en zich 

aan te sluiten bij het meest gunstige beleid.28  

 

Met het aannemen van de Richtlijn ‘Televisie Zonder Grenzen’ in 1989 (TVZG-richtlijn) werd de 

aanzet tot ‘regulatory competition’ en mobiliteit van mediadiensten bevestigd. De Europese 

instellingen streefden naar de harmonisering van nationale omroepregels, een deregulering van het 

huidige beleid, en een liberalisering van de interne audiovisuele markt.29 De Europese overtuiging 

van een strijdlustig gewedijver tussen de lidstaten, werd met weinig enthousiasme ontvangen. 

Slechts enkele Europese landen hebben een deregulering doorgevoerd, meer bepaald Franstalig 

België, Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Portugal.30 Ook al wordt er verondersteld dat 

‘regulatory competition’ vooral gericht is op het aantrekken van  buitenlandse bedrijven en 

investeringen, wordt er beweerd dat de beweegreden van de twee landen ten grondslag ligt aan 

binnenlandse factoren.31 In Luxemburg werd in 1991, berustend op de TVZG-richtlijn, een wetgeving 

geïntroduceerd, die zich toelegde op elektronische technologieën. Ter bescherming van eigen 

omroepen, waren de regels en bepalingen, omtrent het uitzenden naar het buitenland toe, alleen 

van toepassing op bedrijven die gevestigd waren binnen hun grenzen.32 Ook Groot-Brittannië voerde 

een deregulering door, naar aanleiding van geschillen over de beperkingen van het eigendomsrecht 

omtrent media. Voor 1989 legde de Britse wet een verbod op aan buitenlandse bedrijven om 

eigenaar te zijn van binnenlandse omroepen. 33  Met de inwerkingtreding van de 1990 UK 

Broadcasting Act, gebaseerd op de TVZG-richtlijn, werd er een onderscheid gemaakt tussen strikte 

binnenlandse - en verzachtende buitenlandse vergunningen. Er werd enkel verwacht dat 

mediabedrijven die gevestigd waren in Groot-Brittannië, maar hun programma’s uitzonden vanuit 

het buitenland, een buitenlandse vergunning in hun bezit hadden.34 Verwijzend naar het ‘Country of 

Origin’ beginsel in de TVZG-richtlijn, werd er herhaaldelijk teruggegrepen naar ‘regulatory 

arbitrage’.35 Meer en meer gingen buitenlandse bedrijven zich vestigen in targetlanden zoals 

Luxemburg of Groot-Brittannië, om zo strengere nationale wetgeving te ontwijken.36  
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Desondanks de welvarendheid van beide landen, waren de overige lidstaten niet overtuigd om 

hetzelfde pad te betreden. Meer nog, ze hebben getracht zich te verzetten tegen de neerwaartse 

druk die de Europese instellingen uitoefenden op hun nationale wetgeving.37 Midden jaren 1990, 

werden deze Europese landen gedwongen om te integreren in het Europees competitieve 

medialandschap, door middel van een reeks uitspraken van het Hof van Justitie.38 Deze ‘downward 

pressure’39 en ‘regulatory competition’ blijken ook de daaropvolgende jaren de nationale regulering 

te beheersen. In 1997 – herziening 1989 TVZG-richtlijn - was er een verdere deregulering van de 

omroep- en reclamebeleid, door de toenemende economische waarde van de markt, de 

fragmentatie van de nationale wetgevingen en de opkomst van digitale technologieën. Tien jaar later 

was er de intrede van de 2007 AVMD-richtlijn die belang hechtte aan de deregulering van de 

reclameregels, door de snelle digitalisering en media convergentie. 

 

Er kan aangenomen worden dat de Europeanisatie van het nationaal mediabeleid enerzijds werd 

aangespoord door de Europese instellingen, die de lidstaten aanmaanden om de TVZG-richtlijn van 

1989 te implementeren. Hoewel de Europese doelstelling, om de Richtlijn en het nationaal beleid op 

elkaar af te stemmen, een goedbedoelde zet was om te beantwoorden aan het veranderende 

medialandschap, werd dit nauwelijks doorgevoerd door de lidstaten. Anderzijds heeft het gebrek aan 

tegemoetkoming van de lidstaten en de pogingen om de vereisten vastgelegd in de Richtlijn te 

omzeilen, er toe geleid dat het Hof van Justitie werd aangemoedigd om de Europese landen te 

dwingen tot het toepassen van de TVZG-Richtlijn. 

 

2.1.1 Aanleiding Richtlijn ‘Televisie Zonder Grenzen’ 1989 en 1997 

 

De handelingen van de Europese instellingen, doorheen de jaren 1980, kunnen verklaard worden aan 

de hand van de uitspraak van het Hof van Justitie in de Sacchi Case in 1974. Voor het eerst werd het 

potentieel van de televisiemarkt erkend en werden televisiesignalen als economisch goederen en 

inkomstenbronnen omschreven.40 Krachtens deze beslissing, werd er belang gehecht aan zowel de 

culturele en economische waarden van deze sector en concentreerde de Europese instellingen zich 

                                                        
37

 HARCOURT (Alison). Institution-driven Competition: The regulation of Cross-Border Broadcasting in the EU, in Journal of Public Policy, 
2007,Vol. 27, No.3, p. 298. 
38

 HARCOURT (Alison). The European Union and the regulation of media markets. Manchester, Manchester University Press, 2005, p. 24.  
39

 HARCOURT (Alison). Op. Cit., 2007, Vol. 27, No.3, p. 294. 
40

 LITTOZ-MONNET (Annabelle). The European Union and Culture: Between economic regulation and European Cultural policy. Manchester, 
Manchester University Press, 2007, p. 77. 



 17 

op het bevorderen van een alomvattend Europese audiovisueel wetgevingskader en een 

economische, competitieve markt.41   

 
“Audiovisual works have unique characteristics because of their double nature: They are 

economic goods, offering important opportunities for the creation of wealth and 

employement…They are also cultural goods, which are at the same time mirror and shape our 

societies.”42 

 
Ten eerste heeft de focus van de Europese instellingen, om de media regulering te ‘europeaniseren’ 

en ‘regulatory competition’ aan te moedigen, geleid tot het stimuleren van een liberalisering van 

nationale markten - wat vrij verkeer van mediagoederen zou bevorderen – en de harmonisering van 

het content- en reclameregels binnen de lidstaten.4344 Deze fundamenten hebben ervoor gezorgd 

dat de Europese instellingen bepalingen en regels hebben samengevoegd in de TVZG-richtlijn met de 

focus op industriële aangelegenheden, economische competitiviteit en geharmoniseerde 

reclamewetgeving. 45  Harcourt suggereerde dat “de Richtlijn de randvoorwaarden voor een 

marktgedreven, gereguleerde competitie tussen de lidstaten heeft bepaald”46 en “het hanteren en 

gebruiken van nieuwe technologieën heeft aangemoedigd”.47 Met de inwerkingtreding van de TVZG-

richtlijn, wilden de Europese instellingen, via een tweezijdige aanpak, hun lidstaten er toe brengen 

om aanpassingen en vereenvoudigingen door te voeren in hun regulering.48 Enerzijds was er sprake 

van een “top-down process, waarbij de Europese instellingen wherein the European institutions 

mandate the form that national policy choices should take”49, anderzijds sprak men van een “bottom-

up mechanism (…) in which member states transfer debates on domestic policy to the European 

level.”50 Echter, door de ontwijkende respons en de geringe concretisering van de verschillende 

nationale reguleringen werd er neerwaartse druk gezet op de lidstaten en hun beleid.51 De Europese 

landen stonden terughoudend ten opzichte van deze veranderingen, omdat de broadcast sector 
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aanvankelijk onder hun controle stond.52 Overigens, wou het Europees beleid net het landelijke 

gezag beperken en de verschillende nationale beperkingen - omtrent content en reclame - 

verwijderen ten voordele van een Europees en competitief wetgevingskader en - markt. 53  

 

Ten tweede werd er in de jaren 1990 geopteerd voor een verdere deregulering van televisie- en 

reclameregulering en een nog toegankelijker, maar competitieve markt naar aanleiding van 

verschillende beschouwingen en ontwikkelingen.54 In 1994, bevestigde het Bangemann rapport 

zowel de economische capaciteiten als de fragmentatie van de televisie- en reclame markt. 55 

Evenwel, groeide er misnoegen bij de Europese instellingen omwille van de voortdurende 

fragmentatie van de nationale wetgevingen, en het niet toepassen van de Europese regels om 

competitie te bevorderen.56 Bovendien waren de jaren 1990 gekarakteriseerd door de opkomst van 

de digitale media, zoals mobiele technologieën en internet57 Deze belangen werden enerzijds 

bekrachtigd door de geamendeerde 1997 TVZG-richtlijn, alsook afgedwongen door het Hof van 

Justitie.58 Deze nieuwe richtlijn gaat verder in de lijn van zijn voorganger en concentreert zich dan 

ook op twee belangrijke basisprincipes, namelijk de ‘country of origin principle’  en het principe van 

‘mutual recognition’59. Het eerste beginsel - omtrent land van herkomst - is afkomstig van het Hof 

van Justitie en verplicht de mediabedrijven om zich te schikken naar de regulering van het land van 

herkomst wanneer ze hun mediadiensten aanbieden naar andere Europese landen toe.60 

 
“Each Member shall ensure that all television broadcasts transmitted by broadcasters under its 

jurisdiction(…) comply with the law (…)”61 (89/552/EEC, article 2) 

 
“Member States shall ensure freedom of reception and shall not restrict retransmissions on their 

territory of television broadcasts from other Member States for reasons which fall within the 
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fields coordinated by this Directive.”62 (97/36/EC, article 2a) 

Daarnaast omvat de richtlijn het beginsel van wederzijdse erkenning. Deze regel tracht de “free 

movement of goods and services”63 te vrijwaren, door omroepen erop te wijzen dat ze de opgestelde 

maatstaven van andere lidstaten moeten respecteren.6465  

 

Tot slot beweren bepaalde academici dat deze twee principes ten grondslag lagen van een race-to-

the-bottom aanpak en ‘regulatory arbitrage.’6667 Dit werd bevestigd door de tegenstrijdigheden en 

onduidelijkheden binnen de nationale reguleringen, waardoor verscheidenen mediabedrijven zich 

geroepen voelden om zich te vestigen in andere landen die een voordeligere wetgeving 

hanteerden.68 

 

2.1.2 Aanleiding Richtlijn ‘Audiovisuele Mediadiensten’ 2007  

 

“We can watch our favourite programmes from all over Europe not just on TV, but also via the 

internet or on our mobile phones. Like other goods and services, the audiovisual media are 

subject to the rules of the single European market. To function optimally, this "single European 

TV market" needs a minimum set of common rules covering aspects like advertising and 

protection of minors. These rules are laid down in the EU's Audiovisual Media Services Directive, 

which governs EU-wide coordination of national legislation on all audiovisual media, both 

traditional TV broadcasts and on-demand services.”69 

Na de jaren 1990, kwamen technologische mogelijkheden, zoals digitalisering en user-generated-

content, in een stroomversnelling terecht. Dit had tot gevolg dat de mediasector zich stilaan 

omvormde tot een “hybrid media environment.”70 Dit hield in dat verschillende media alsmaar meer 

met elkaar vervlochten geraakten.71 De verschuivingen in het medialandschap spoorden de Europese 
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instituties aan tot het nastreven van een bredere reikwijdte van de mediaregulering, om met andere 

woorden een “level-playing-field”72 tot stand te brengen.73 Dit wil zeggen dat nationale reguleringen 

en markten opnieuw onder druk werden gezet om “fair competition”74 en een “multi-level regulatory 

framework”75 te realiseren.76 Om deze veranderingen te beantwoorden, was er nood aan een 

herziening van de verouderde TVZG-richtlijn. In 2007 kondigden de Europese instellingen de AVMD-

richtlijn aan, die de verruiming van het wettelijk kader van mediadiensten beoogde.77 Er werd 

voornamelijk nadruk gelegd op drie belangrijke hervormingen: de uitbreiding van lineaire  naar niet-

lineaire (on-demand) audiovisuele diensten, het stimuleren van co- en zelfregulering en de 

versoepeling van reclameregels, waaronder de aanvaarding van productplaatsing.78 Het al dan niet 

afschaffen van de ban op productplaatsing, heeft voor heel wat commotie gezorgd, omdat deze 

methode alvorens in Europa werd bestempeld als sluikreclame.79  
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2.2 De Europese richtlijnen omtrent Audiovisuele mediadiensten: 

reclameregulering 

 

Tot de jaren 1980, stond de broadcastsector onder de bevoegdheid en controle van de nationale 

overheden en overheerste het monopolie van de publieke omroep. 80 Om die redenen waren de 

Europese landen niet gewillig bij het idee van commercialisering en een tweezijdig omroepsysteem.81 

Zoals hierboven al werd vermeld werd er geambieerd om een alomvattend Europees beleid en een 

interne Europese competitieve markt te creëren.82 De TVZG-richtlijn - het Europees instrument om 

dit alles te verwezenlijken - beoogde het harmoniseren van reclameregels, het waarborgen van vrij 

verkeer van audiovisuele goederen en het beschermen van minderjarigen en andere consumenten.83 

 
“In order to achieve free movement of television services within the Community, TVwF provided 

for some minimum harmonization with regard to a number of public policy objectives like the 

protection of minors and public order, consumer protection (advertising), the promotion of 

European works and works by independent producers and the right of reply.”84  

Zodoende was er tot de jaren 1980, uitgezonderd Groot-Brittannië, geen competitie en/of 

commercialisering te bespeuren in de broadcastsector. Enkel de publieke omroep had de touwtjes in 

handen en bepaalde zowel de inhoud van de programma’s als de uitzendingen ervan. 85 Doorheen de 

jaren 1980, kwam dit gecentraliseerde medialandschap onder druk te staan door de liberaliserende 

en competitieve invloed van de Europese instellingen.86 Kortom, samen met de intrede van de kabel- 

en satelliet vergunningen, ontstonden de gedachten van concurrerende markten, deregulering en 

commercialisering en reclame.87 Rond deze materie werd een Europese richtlijn ontworpen die van 

toepassing was op alle lidstaten en die ruimte liet voor een bijkomend recht waarbij lidstaten 

strengere bepalingen mogen vastleggen in hun regulering.88 Echter, ondanks de enthousiaste 

vooruitzichten van de Europese instellingen, stelden de lidstaten zich achterdochtig op ten opzichte 

van commercialisering en reclame. Ze gingen uit van het principe om hun kijkers te beschermen 

                                                        
80

 HARCOURT (Alison). Institution-driven Competition: The regulation of Cross-Border Broadcasting in the EU, in Journal of Public Policy, 
2007,Vol. 27, No.3, p. 298.   
81

 IBIDEM. 
82

 LITTLE (Vance). Audiovisual Media Services Directive: Europe’s Modernization of Broadcast Services Regulations, in Journal of Law, 
Technology & Policy, 2008, Vol. 2008, No 1, p. 224. 
83

 BURRI-NENOVA (Mira). The New Audiovisual Media Services Directive: Television Without Frontiers, Television without Cultural 
Diversity, in Common Market Law Review, 2007, Vol. 44, No. 6, p. 1695. 
84

 EUROPEAN COMMISSION. History of the Audiovisual Regulatory Framework. S.l., European Commission, 2012. [Online] 
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/historytvwf/index_en.htm zie bijlagen: p. 134. [09.12.2013] 
85

 EUROPEAN COMMISSION. Audiovisual Media Services Directive (AVMSD). S.l., European Commission, s.d. [Online] 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd zie bijagen: p. 132. [09.12.2013] 
86

 D’HAENENS (Leen). Commercialization and Forced Changes of Course, in D’HAENENS (Leen) & SAEYS (Frieda), eds. Western Broadcasting 
at the Dawn of the 21st Century. Berlin, Mouton de Gruyter, 2001, p. 110. 
87

 IBIDEM. 
88

 ZHIHONG (Gao). Harmonious Regional Advertising Regulation? A Comparative Examination of Government Advertising Regulation in 
China, Hong Kong, and Taiwan, in Journal of Advertising, 2005, Vol. 34. No. 3, p. 84. 

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/historytvwf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd


 22 

tegen “surreptitious advertising”89 en andere soorten reclame die schadelijk konden zijn voor hun 

(minderjarige) consumenten.90 Volgens Little omvat de TVZG-richtlijn verschillende beperkingen, 

betreffende reclame, die kunnen worden onderverdeeld in kwalitatieve en kwantitatieve 

restricties. 91  De kwalitatieve bepalingen “deal (…) with the content and presentation of 

advertising”92, terwijl de kwantitatieve bepalingen “guidelines for the timing and frequency of 

advertising messages”93 aanbieden. Met andere woorden, de Europese instellingen streefde door 

middel van deze afbakeningen naar een strikte reclameregulering. Het credo was het verhinderen 

van een “system where advertisments drive content. We want content to drive advertising.”94 

 

We kunnen stellen dat deze geamendeerde richtlijn een einde aan de nationale soevereiniteit van de 

publieke omroep heeft gemaakt, met de introductie van de commercialisering van het 

televisielandschap. 95 Hieromtrent werd een minimum aan regels aangeboden, waaronder 

reclameregels, die door de lidstaten moesten geïmplementeerd worden in hun nationaal beleid.96 

 

Drijber beweert dat in 1997, “advertising was one of the areas where transborder obstacles were 

most notable.”97 Gedurende deze periode oordeelde de mediasector dat de consumenten niet langer 

passief en beïnvloedbaar waren ten aanzien van misleidende reclame en sluikreclame.98 Dit, samen 

met de erkenning van het financiële vermogen van reclame, hebben ertoe geleid dat de media 

industrie opperden voor de liberalisering en verzachting van het reclamebeleid.99 Het voorstel werd 

aan de kant geschoven door de Europese instellingen, en er werden zo goed als geen veranderingen 

doorgevoerd  omtrent de reclameregulering in de geamendeerde 1997 TVZG-richtlijn.100  

 

                                                        
89

 EUROPEAN UNION. Council Directive of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or 
administrative action in Member States concerning the puruit of television broadcasting activities. S.l., European Commision, 1989, zie 
bijlagen: p. 162. 
90

 LITTLE (Vance). Audiovisual Media Services Directive: Europe’s Modernization of Broadcast Services Regulations, in Journal of Law, 
Technology & Policy, 2008, Vol. 2008, No 1, p. 226 . 
91

 IBIDEM. 
92

 IBIDEM. 
93

 IDEM, p. 231. 
94

 CENDROWICZ (Leo). EU OKs Rules on TV product placement. S.l. The Hollywood Reporter, 14 November 2006. [Online]  
http://www.hollywoodreporter.com/news/eu-oks-looser-rules-tv-143028 zie bijlagen: p. 128. [09.12.2013] 
95

 PAUWELS (Caroline) & DONDERS (Karen). Opening Up Europe to Private Television - Harmonisation and Liberalisation for the Benefit of 
All?, in DONDERS (Karen), Pauwels (Caroline) & Loisen (Jan), eds. Private Television in Western Europe: Content, Markets, Policies. 
Hampshire, Palgrave Macmillan, 2013, p. 23. 
96

 IBIDEM. 
97

 DRIJBER (Jan B.). The Revised Television Without Frontiers Directive : is it fit for the next Century? In Common Market Law Review, 1999, 
Vol. 36. No. 1, p. 113. 
98

 IDEM, p. 116. 
99

 IBIDEM. 
100

 IBIDEM. 

http://www.hollywoodreporter.com/news/eu-oks-looser-rules-tv-143028


 23 

De eeuwwisseling bracht verdere technologische uitdagingen en marktontwikkelingen met zich mee, 

zoals on-demand diensten, digitalisering en mediaconvergentie.101 Door deze ontplooiingen gingen 

de omroepen meer en meer hun heil zoeken in alternatieve methoden, zoals productplaatsing.102 Dit 

uitgebreide tijdperk van nieuwe technologische en alternatieve reclamebronnen, heeft ervoor 

gezorgd dat een nieuwe, innoverende en gangbare richtlijn werd aangenomen. De AVMD-richtlijn 

ambieert een verdere deregulering van het televisie- en reclamebeleid, met als doel “to replace 

national rules on the protection of minors (…) and surreptitious advertising with a European-level 

framework.”103  Er werd gewerkt aan een bredere omvang betreffende audiovisuele mediadiensten, 

waaronder het verwijderen of verzachten van reclamerestricties en de erkenning en definiëring van 

productplaatsing.104 Deze laatste werd ontdaan van zijn verbanning en werd gerechtvaardigd in 

bepaalde omstandigheden.105 De richtlijn vermeldt dan ook dat deze methode toelaatbaar is “in 

cinematoghrapic works, films and series made for audiovisual media services, sports programmes 

and light entertainment programmes, or where there is no payment but only the provision of certain 

goods or services free of charge.”106 Om misleidende en sluikreclame te vermijden wordt er geacht 

de kijkers in te lichten wanneer productplaatsing wordt getoond, en is het verboden om tabak 

producten of medicijnen te promoten.107 In tegenstelling tot zijn voorganger, tracht de nieuwe 

AVMD-richtlijn een meer gedetailleerd reclamebeleid te voeren, en bepalingen te treffen aangaande 

alternatieve reclamemodellen, zoals productplaatsing. 
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2.3 Drijfveren vernieuwing media markten 

 
2.3.1 Commercialisering en de economische waarde van de 

mediasector 

 

“The key to the unusual character of the media institution is that its activities are inextricably 

both economic and political as well as being very dependent on continually changing 

technologies of distribution.”108 

 

De politieke functie werd als sinds de opkomst van televisie weerspiegeld in de publieke omroep. Het 

had het zich ontplooid tot een veelzijdig medium, een instrument voor educatieve, informatieve en 

politieke doeleinden, alsook amusementsbeleving.109 110 De publieke omroep kwam echter onder 

druk te staan door de opkomend privatisering, de commercialisering van media content en de 

ontwikkeling van een televisiereclamemarkt.111 112 Dit maatschappijbeeld werd onder andere gevoed 

door nieuwe technologische mogelijkheden - zoals de kabel en satelliet -, de economische waarde 

van de mediasector en de angst voor veramerikanisering.113 De Europese bemoeienis, en de druk die 

ze uitoefenden omtrent het openstellen van nationale televisiemarkten, werd niet met open armen 

onthaald door zowel de nationale overheden, als academici. 114 Ze waren ervan overtuigd dat het 

liberaliseren en commercialiseren van de broadcast markt zou leiden tot het verlies van de nationale 

cultuur en identiteit.115 Evenwel werd het niet in dank afgenomen dat deze Europese tussenkomst 

alsook duidde op de inperking van de overheidscontrole op onder andere het omroep- en 

reclamebeleid. 116 Tot midden jaren 1990, kwam er tegenkanting  van de nationale overheden tegen 

deze veranderingen. De nationale weerstand verdween onder druk van Europese beslissingen, die 

het implementeren en naleven van de TVZG-richtlijn en mededingingsrecht vereisten.117 118  
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2.3.2 Digitalisering 

 
“The traditional media industry has been under turmoil since the rise of digital media platforms 

which have impacted upon many aspects of the media industry of old. These changes, combined 

with an economic downturn, have led to much unrest in the media sector. Major competing 

sectors include TV and radio broadcasting, newspaper publishers, film, music and video 

industries.”119 

 

Zhihong beweert dat we met de eeuwwisseling in een tijdperk beland zijn gekenmerkt door 

globalisering, digitalisering en media convergentie. Media content en reclame vinden hun weg buiten 

de grenzen heen, via verschillende mediaplatformen.120 De digitalisering van de media heeft een 

grote invloed gehad op het economisch aspect van de markt. Zo blijkt dat de opkomst van digitale 

media gepaard gaat met interactie en integratie van de media sector. Media bedrijven en 

“infrastructuren gaan onderling de strijd aan, als directe reactie op de mogelijkheden die hun worden 

aangeboden door technologische convergentie.”121 Het digitale medialandschap laat nog meer 

kanalen en platformen toe - waarover het publiek zich kan verspreiden – maar heeft ook geleid tot 

een hevigere concurrentiestrijd, ten gevolgen van de achteruitgang van het bereik van traditionele 

reclame.122 Deze ongunstigheden hebben fusies en overnames met zich meegebracht, alsook het 

reiken naar alternatieve reclamemethoden, zodat de belanghebbenden het hoofd boven water 

konden houden.123 124 

 

Ten gevolge van de “verdere ontwikkeling van technologieën, de groeiende competitieve druk in de 

commerciële televisiesector, en de bezorgdheid omtrent de vermeerdering van het aantal platformen 

en vermenigvuldiging van kanalen,”125 werd in 2007 de AVMD-richtlijn geïntroduceerd door de 

Europese instellingen. De nadruk werd opnieuw gelegd op een gemeenschappelijk beleid voor alle 

lidstaten, met voornamelijk de focus op televisie en reclame.126 Tevens werd er van uit de Europese 

Commissie een strategisch kader voorgesteld, dat onder woorden werd gebracht in het i2010-
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actieplan. Deze bijdrage had als doel de economische groei te bevorderen, door het aanprijzen van 

de nieuwe digitale technologieën.127 Ook na het eindigen van het 2010-actieplan, is de digitalisering 

nog steeds een prioritair punt op de Europese agenda. Neelie Kroes, eurocommissaris sinds 2010, 

heeft zeven doelstellingen omschreven om de economische ontwikkeling, innovatie, en 

toegankelijkheid te bevorderen.128  Ze benadrukt de positieve inbreng die het kan meebrengen voor 

de media-industrie: “By providing value-added digital services, they are basically mentoring the 

industry into a new role, thus contributing to digitalising a significant part of our society. What this 

produces in turn, both directly and indirectly, is growth of innovative ICT and creation of new digital 

jobs.”129 

 

Kortom, digitalisering en technologische veranderingen hebben zich verder ontwikkeld in relatie met 

politieke, economische en sociale drijfveren. Ook dezer dagen wordt digitalisering hoog op de 

Europese agenda geschreven, doordat zowel consumenten, omroepen als mediabedrijven er baat bij 

kunnen hebben. Tevens zal dit Europa begunstigen om zichzelf op de kaart te schrijven en trachten 

te houden. 

 

2.3.3 Convergentie 

 

De vroegste fase van convergentie is te situeren, begin jaren 1980, wanneer de Europese trend, 

gekenmerkt door de Europeanisering en liberalisering van de nationale markten, zijn intrede deed.130  

De eerste echte discussies rond mediaconvergentie vonden plaats eind jaren 1980 - begin jaren 

1990, met een paradigmashift van de mediasector, waaronder de intrede van commercialisering en 

digitalisering. 131  De daaropvolgende jaren werden dan ook getekend door een verdere 

technologische, economische en sociale ontwikkeling, waarbij digitalisering en convergentie centraal 

komen te staan.132 Met de eeuwwisseling worden deze concepten meer en meer gedefinieerd in een 

multimediaal kader.133 Convergentie wordt dan voornamelijk aangeduid als de versmelting en/of 

overlapping van het broadcast model met andere soortgelijke mediavormen.134  
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Fig. 1: Convergentie in de communicatie
135

 

 

Met de beginperiode van mediaconvergentie gingen velen er vanuit dat de nieuwe media, zoals het 

internet en digitale televisie, de oude media zouden verdringen en laten verdwijnen.136 Alsook waren 

er voor het eerst onenigheden omtrent de audiovisuele sector en de wetgeving.137 Het werd 

namelijk duidelijk dat het oude beleidskader niet langer volledig toepasbaar was op deze nieuwe 

ontwikkelingen.138 Just and Latzer concludeerden dat:  

 

“the phenomenon of convergence combined with liberalization and globalization is leading to 

the formation of a changed societal communications system, called mediamatics, which renders 

the traditional communications regulations system obsolete. To meet the challenges inherent in 

this development we have proposed a reform toward an integrated (horizontal) policy approach 

that overcomes the traditional dichotomy between the governance of telecommunications and 

media.”139 

 

Tevens, hadden deze auteurs onderzoek verricht, eind jaren 1990, naar het Europees en nationaal 

beleid, waarbij deze eveneens tot de conclusie waren gekomen dat enerzijds de regulering 

gefragmenteerd was, naar aanleiding van de economische aanpak van de EU en de Europese 

lidstaten die daarenboven rekening hielden met culturele aspecten. Anderzijds bevatten de 

regulering  onduidelijke en vage formuleringen betreffende media.140 
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Rangone en Turcino bestudeerden de uitgebreide structuur van mediaconvergentie en merkten op 

dat deze in een bredere context moet omschreven worden als “the possibility to receive any kind of 

content through any means of transmissions on any kind of terminal.141 Tevens beweren deze 

auteurs dat multimediale convergentie in het bijzonder de alomvattende uitkomst omschrijft van 

maatschappelijke veranderingen. Echter, zij zijn van mening dat, bij ‘radicale’ verschuivingen in het 

medialandschap, er een onderscheid moet gemaakt worden tussen technologische, netwerkgerichte 

en sectorgerichte convergentie.142 143 Allereerst, spreekt men van technologische convergentie 

wanneer een bepaalde technologie of medium wordt aangepast zodat deze meerdere, interactieve 

mogelijkheden kan bieden. 144  Deze laatste is onderling verbonden met de netwerkgerichte 

convergentie, waarbij de digitalisering van transmissietechnologie centraal staat. Bepaalde media 

hebben dan het voordeel hun content te verzenden via verschillende netwerken.145 Tot slot kunnen 

we sectorgerichte convergentie omschrijven als het fusioneren van verschillende gescheiden 

sectoren.146 De algehele multimediale convergentie kan leiden tot het ontstaan van een nieuwe 

media- en communicatiesector.147 Over het algemeen kunnen we stellen dat “convergence refers to 

a process, not an endpoint”148  
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2.4 Productplaatsing 

 
2.4.1 Begripsbepaling 

 

Een eenduidige definitie van productplaatsing is er nooit gevormd, maar er worden allerhande 

verschillende omschrijvingen geformuleerd door verschillende auteurs. In de geraadpleegde 

literatuur wordt productplaatsing menigmaal omschreven als een “een uniek marketing 

communicatie instrument”, kortom een alternatieve manier van reclame voeren. 149  Sommige 

auteurs menen dat productplaatsing als een essentieel onderdeel kan beschouwd worden in films en 

televisieformats. 150   Eén van de eerste omschrijvingen dateert van 1994, verwoord door 

Balasubramanian: “Product placement is a paid product message aimed at influencing (…) television 

audiences via the planned  and unobstrusive entry of a branded product into a (…) television program. 

The typical product placement stems from a symbolic relationship between a (…) maker (who controls 

the opportunities for product appearances in a movie) and a product sponsor (who seeks such 

opportunities in exchange for valuable consideration.”151 Karrh vult Balasubramanian verder aan, 

wanneer hij zegt dat productplaatsing “better be defined as the paid inclusion of branded products or 

brand identifiers, through audio and/or visual means, within mass media programming.”152 Echter, 

doorheen de jaren 1990, zijn de reclamevormen verder ontwikkeld en aangepast in een meer 

heterogeen medialandschap. Zo werden er andere beschrijvingen geformuleerd, door onder andere 

Hackley, Tiwsakul en Preuss die productplaatsing eerder beschrijven als “the practice of placing 

brands in the scene or script of mediated news and entertainment, is also referred to as 

brandplacement or even entertainment marketing because it has migrated from movies to TV, and 

radio programming, computer games, books (…).”153 Chan definieert op zijn beurt productplaatsing 

als:” a preferable tactic for advertisers to increase brand awareness and develop favourable relations 

with costumers.”154 
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In de wetenschappelijk literatuur worden product placement en brand placement vaak als benaming 

voor hetzelfde concept genomen.155 Echter, brand placement verwijst eerder naar het opzichtig 

plaatsen van merknamen in verschillende media, met als doel de consumenten bewust te maken van 

een bepaald merk en deze zo voor zich te winnen.156 Het begrip productplaatsing duidt vooral op het 

promoten van producten, die door middel van advertenties - via verschillende media - de 

consumenten moet overtuigen van hun kwaliteiten.157 In deze paper verkiezen we de benaming 

productplaatsing, omdat deze term vooral in de Europese landen zo aanvaard is. 

 

2.4.2 Ontstaan productplaatsing 

 

“Due to media fragmentation, media profileration, and declining advertising efficiency, product 

placement increasingly is becoming an effective way to reach consumers and non-users.”158 

 
Het is zeer moeilijk om concreet te bepalen wanneer productplaatsing net is ontstaan. Toch wordt er 

door verscheidene academici benadrukt dat productplaatsing geen recent fenomeen is.159 Omdat 

productplaatsing tot de jaren 1980 verboden was in Europa, kunnen we de geschiedenis van deze 

reclamevorm eerder situeren binnen de Amerikaanse context.160 

 

Volgens de website Television History – The First 75 Years, werd op 1 juli 1941, voor het eerst 

commerciële promotie op televisie toegestaan. Het merk Bulova, gespecialiseerd in uurwerken, was 

de trendsetter met zijn toonaangevende 10-seconden advertentie. 161  Wittebols daarentegen 

beweert dat productplaatsing samen met de soap opera’s opgekomen is in 1932.162 Oorspronkelijk 

werden deze formats gemaakt voor, en gespeeld op de radio.163 Echter, met komst van de televisie 

verhuisden deze soap opera’s naar het televisiescherm, alsook de reclame-inkomsten die hiermee 

gepaard gingen.164  
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Turner stelt echter op haar beurt dat adverteerders slechts eind jaren 1940 - begin jaren 1950, hun 

weg vonden in het televisielandschap, met de introductie van quizprogramma’s.165 Tegen het einde 

van de jaren 1950 hadden adverteerders de volledige controle over de productie en transmissie van 

televisieprogramma’s. Deze razend populaire programma’s kregen echter de doodsteek wanneer 

Charles van Doren openlijk toegaf dat er geknoeid werd met zijn quizshow. Het onschuldige beeld 

van televisie viel uiteen, met als gevolg dat de advertenties op televisie bleven dalen. Dit heeft geleid 

tot de kalmste periode van de advertentiemarkt doorheen de jaren 1960 en 1970.166  

 

Hudson & Hudson zijn dan weer van mening dat het plaatsen van producten al bij de opkomst van de 

televisie werd gebruikt. De eerste programma’s werden vaak genaamd achter hun sponsors, wat het 

promoten van merken en producten ten goede kwam.167 Tot de jaren 1980, werd deze manier van 

adverteren gekenmerkt door een systeem van ruilhandel. Dit veranderde echter met het oprichten 

van agentschappen die zich gingen mengen en financieel onderhandelen tussen partijen.168  

 

We kunnen besluiten dat productplaatsing een gecompliceerde evolutie heeft ondergaan in de 

wereld. De eerste stappen werden gezet in de Amerikaanse filmwereld begin jaren 1900, evenwel 

werd productplaatsing al snel als commerciële reclamevorm gehanteerd in de beginperiode van de 

Amerikaanse televisie.169 In de eerste plaats werd eerder ‘spot advertising’ aanzien als grootste 

inkomstenbron bij de omroepen.170 Ginosar en Levi-Faur zijn van mening dat de klassieke spot-

advertenties “the continuous growth of commercial television for throughout the world, including in 

the EU and Canada”171 bevorderde. Volgens hen zijn er vier evolutielijnen die hebben bijgedragen tot 

het zoeken naar alternatieve reclamebronnen:  

 
“First, the digital revolution enables individual viewers to access hundreds of television channels. 

This in turn makes it much more difficult and less useful to address the various television 

audiences with the same spot advertisments. Second, new recording machines that enable 

viewers to skip advertisements may make spot advertising ineffective. Third, the internet 

presents competition from a new medium that is attracting advertisers’ attention and a growing 
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share of advertisers’ budgets. Fourth, product placement may prove to be easier and cheaper to 

produce than spot advertisments. For these reasons.”172  

 

Ondanks het prille ontstaan en de verdere ontplooiing van productplaatsing als reclamebron, maakte 

deze echter doorheen de jaren 1980, eerst in Amerika, opnieuw een ware groeispurt mee tot op het 

heden. Het toen veranderende medialandschap en technologische vooruitgang hebben voor een 

heropleving gezorgd van deze mediatechniek.173  Zo verklaart PQ Media dat sinds de laatste afname 

in 2009, er dit jaar voor de vierde keer op rij een wereldwijde groei van 11,7% werd waargenomen in 

het investeren in productplaatsing. 174  Uit cijfers bleek dat Amerika nog steeds de grootste 

productplaatsingsmarkt  heeft, met een stijging van 11,4%, wat wil zeggen dat hun uitgaven reikt tot 

een $ 4,75 miljard.175 Op een vierde plaats staan Europese lidstaten, met name Frankrijk en 

Engeland, die de grens van $ 100 miljoen hebben overschreden.176 PQ Media meent dat de 

vooruitgang van de Europese productplaatsingsmarkt te wijten is aan het herzien en verbeteren van 

het wettelijk kader en de relaxatie van de beperkingen omtrent productplaatsing.177 

 

In Europa waren ze niet echt enthousiast over het idee van commercialisering en reclame op 

televisie.178 Tot de jaren 1980, werden de lidstaten gekenmerkt door de monopolies van publieke 

omroep, de beperkingen omtrent van enige commerciële inkomsten. Echter, met de heropleving van 

het commercieel systeem van Amerika ontstond er competitieve druk in Europa, waardoor doorheen 

de jaren 1980 de commercialisering zijn intrede deed op de nationale televisieschermen. De 

erkenning van allerhande soorten reclame kwam er samen met de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën en diensten.179  

 

Er kan geopperd worden dat de ontplooiing van de commerciële televisie en snel evoluerende 

technologieën in Europa, doorheen de jaren 1980, de term productplaatsing (informeel) stilaan 

bekend maakte in het jargon van de mediasector.180 Omstreeks 2007, met de aanpassing van de 

TVZG- richtlijn, verschoof productplaatsing van de meer overkoepelende formulering ‘surreptitious 
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advertising’ naar de term ‘audiovisual commercial communication’ waarbij een onderscheid werd 

gemaakt tussen productplaatsing, sponsoring en teleshoppen. 181  Inmiddels is productplaatsing 

ingeburgerd in Europa en hebben vele lidstaten deze term opgenomen in hun nationaal beleid. 

Eveneens wordt er meer en meer gebruik gemaakt van deze methode en andere mogelijke tactieken 

door adverteerders.182 

 

2.4.3 Doelstelling(en) productplaatsing 

 

Volgens Jabko is het idee van Europeanisering van de audiovisuele markt een gevolg geweest van de 

dynamiek van globalisering en mettertijd bevorderd door commercialisering, digitalisering en 

deregulering.183 184 Zowel vriend als vijand verwachtte dan ook dat dit zou leiden tot verschillende 

nationale beleidsuitkomsten. Onder meer de verouderde regulering omtrent televisie en reclame zou 

moeten worden aangepast door de trend van technologische en economische veranderingen.185  

Ginosar en Levi-Faur zijn dan ook van mening dat productplaatsing enerzijds werd aanzien als een 

goede alternatieve methode om een einde te maken aan de economische en financiële 

moeilijkheden die zich afspeelden binnen de omroepsector, maar bracht anderzijds ook “sociale en 

culturele”186 onrust met zich mee.187  

 

Vooreerst werd productplaatsing dus aanzien als een oplossing voor de economische strubbelingen 

die de omroepen ondervonden. Vooral de commerciële zenders rekenden op reclame als 

inkomstenbron, die alsmaar achteruitging. Er werd al aangetoond dat dit soort van inkomen in de 

jaren 1970 de media-industrie een duw in de rug gaf, en deze bleef ondersteunen doorheen de jaren 

1980 en 1990.188 Gedurende deze periode werd er vastgesteld dat de opbrengsten door middel van  

reclameboodschappen met zo’n gemiddelde van 10% was gestegen.189 Echter, door de komst van 

commercialisering en digitalisering, werd het medialandschap opengesteld en toegankelijk gemaakt 

voor meerdere omroepen, waardoor het publiek de kans kreeg om zich te verspreiden over 
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meerdere zenders. 190  Dit maakte bemoeilijkte het proces om het publiek met klassieke 

reclamemodellen te bereiken. Bovendien is er met de komst van het internet een nieuwe en sterke 

concurrent op de markt gekomen die heel aantrekkelijk lijkt voor adverteerders.191 Tot slot hebben 

nieuwe technologische apparaten de mensen meer vrijheid gegeven om reclame te omzeilen.192 De 

ommekeer van het kijkgedrag, zoals “het gebruik van zipping, zapping, en doorspoelen”193 heeft dus 

ook enige consequenties met zich mee gebracht voor de adverteerders en omroepindustrie.194 Dit 

alles heeft geleid tot het onder druk komen te staan van zowel de reclamebudgetten- en 

opbrengsten als de traditionele reclamemethoden en hebben adverteerders en omroepen aangezet 

om op zoek te gaan naar alternatieve reclamevormen, zoals productplaatsing. 195 196  197 Deze laatste 

methode werd aanvankelijk als sluikreclame bestempeld, maar werd sinds kort officieel en wettig 

erkend binnen Europa.198 

 

Toch moeten er ook rekening gehouden worden met de andere zijde van de medaille. Ginosar en 

Levi-Faur wijzen ook op de “culturele en sociale kwesties inzake productplaatsing”.199  Er is enerzijds 

enige bezorgdheid omtrent “undue influence”200 en dit omdat de lijn tussen commerciële content en 

redactionele content erg moeilijk te onderscheiden valt. Schejter vermeldt in zijn onderzoek dat “a 

message chosen by advertisers in a context designed to mislead audience about their control over the 

content”201 Er wordt vanuit gegaan dat mensen minder bewust zijn van het commerciële karakter 

van productplaatsing, en daarom beschermd moeten worden tegen bedrieglijke hindernissen, zeker 

met betrekking tot kinderen.202 Hieromtrent wou men een efficiënt beleid aanreiken zodat het 

hanteren van zowel de traditionele als moderne reclamevormen hand in hand konden gaan en een 

oplossing kunnen bieden voor de bovenstaande problemen. Na de jaren 1980, werden er in de 

mediasector verschillende vormen van productplaatsing erkend en gedefinieerd.203  
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Enerzijds is het doel van productplaatsing om een bepaald product onder de aandacht te brengen bij 

de kijker, en zo de omzet te verhogen.204 De intentie is om consumenten aan te sporen en te 

verleiden tot het kopen van hun product.205 Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk om 

(toekomstige) klanten genoeg informatie te bezorgen, en productplaatsing kan hierbij een bijkomend 

voordeel bieden.206 Door een product fysiek te tonen en weer te geven op televisie in het kader van 

de alledaagse leefwereld, kunnen consumenten overhaald worden om zich te informeren over het 

desbetreffende product.207  We kunnen dus stellen dat productplaatsing niet echt een vervangende 

rol speelt, maar eerder een aanvulling is op de traditionele reclamemethoden.  

 

Russell maakt een onderscheid tussen meerdere soorten productplaatsing, namelijk “script 

placement,”208 “screen placement”209 en “plot placement.”210 Bij de zogenaamde script placement, is 

het de bedoeling om het product verbaal in een gesprek te verwerken.211  Een andere manier is 

screen placement, waarbij het product wordt weergeven op de achtergrond in een film of 

televisieprogramma.212 Tot slot kunnen adverteerders ook gebruik maken van plot placement, 

waarbij deze zich inkopen in een bepaalde format (film, boek, televisieprogramma) en hun “product 

of merknaam een actieve rol (…) laat spelen”.213  Kortom, adverteerders maken meer en meer 

gebruik van deze productplaatsing om de aandacht opnieuw te vestigen op het product en/of merk. 

Aan de hand van de populariteit van een programma of personage, kan dit een positieve invloed 

hebben op de verkoop van het product of merk. 

 

Binnen deze sector wordt er belang gehecht aan het onder controle houden van deze 

marketingstrategie. Deze behoefte leidt tot het creëren van een strikt regelgevend kader, dat binnen 

de nationale denkwijze valt. De verschillende actoren, factoren en handhaving zijn dan ook de rode 

draad doorheen deze thesis. 
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2.5 Besluit 

 
In dit theoretisch hoofdstuk was het doel om de historische achtergrond en de drijfveren weer te 

geven die hebben geleid tot de ontwikkelingen binnen de Europese en nationale audiovisuele – en 

mediasector. Er kan alvast besloten worden dat sinds de intrede van televisie, dit medium door 

adverteerders als een nieuwe opportuniteit wordt beschouwd om hun producten te promoten.  

 

In Europa werd er, begin jaren 1980, geopteerd voor enerzijds een liberaliserende en 

harmoniserende aanpak om de omroepmarkt te versterken en anderzijds een deregulering van de 

nationale wetgeving. Via de aanname van de 1989 TVZG-richtlijn werd er gestreefd naar een open, 

competitieve markt en het garanderen van vrij verkeer van mediagoederen. Het werd duidelijk dat 

dit werd bewerkstelligd door een neerwaartse druk te leggen op de lidstaten, steunend op de 

Europese richtlijnen omtrent audiovisuele mediadiensten en de vonnissen van het Hof van Justitie.  

 

Bovendien waren er drie belangrijke drijfveren te onderscheiden die eveneens te situeren zijn binnen 

deze periode. Vooreerst was er sprake van de commercialisering en de economische waarde van de 

mediasector, die de concurrentie binnen het speelveld van de audiovisuele markt bevorderden. 

Nieuwe spelers verschenen op het toneel, zoals de commerciële zenders, die erg afhankelijk waren 

van reclame als inkomstenbron. Inherent met deze trend werden de jaren 1980 ook gekenmerkt 

door mediaconvergentie en digitalisering. De mediasector was ervan overtuigd dat nieuwe media, 

waaronder digitale televisie, oude media zouden laten verdwijnen. Doch, naderhand werd 

mediaconvergentie omschreven als een versmelting en/of overlapping van platformen, waarover 

content kon worden uitgewisseld. Met andere woorden, onder invloed van deze drie belangrijke 

stromingen, simultaan met de Europeanisatie, liberalisering en harmonisering, leven we vandaag de 

dag in een tijd van een heterogeen medialandschap waarbij media content en advertenties over de 

nationale grenzen heen vloeien via verschillende mediaplatforms. De andere kant van de medaille 

was dat voor het eerst ook onenigheden waren omtrent de regulering inzake de audiovisuele sector 

en het reclamebeleid. Zowel verscheidene auteurs als de media-industrie kwamen tot de conclusie 

dat het toen huidige beleidskader onvoldoende toepasbaar was en dat deze nieuwe en snel 

evoluerende ontwikkelingen niet kon bijhouden. Dit was de aanzet voor de Europese instellingen om 

de verouderde richtlijn te herzien en een graduele relaxering van onder andere reclameregels door 

te voeren, om de gefragmenteerde Europese audiovisuele markt te bevorderen. 

 

In 2007 werd de nieuwe AVMD-richtlijn geïntroduceerd die zich had toegelegd op het verbreden 

reguleringskader aangaande mediadiensten, het promoten van co- en zelfregulering, en het 
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verwijderen of verzachten van het reclamebeleid. Deze werd naar aanleiding van de bovenstaande 

omschreven ontwikkelingen in het medialandschap, aangepast omdat reclame in het 

televisielandschap meer en meer moeilijkheden ondervond. De traditionele reclame ervoer een 

terugval door nieuwe technieken zoals het internet, digitaal en uitgesteld televisiekijken en add-

skippen, waardoor adverteerders en televisieproducenten meer geneigd waren om gebruik te maken 

van alternatieve vormen van reclame - productplaatsing, sponsering en telewinkelen - in plaats van 

het klassieke reclamemodel.  

 

Ondanks het feit dat het ontstaan van productplaatsing moeilijk te situeren valt, de definiëring van 

de term en de wettelijk beperkingen hieromtrent voor elke lidstaat anders is, kon er vastgesteld 

worden dat het aandeel van productplaatsing al enorm gegroeid is in verschillende Europese landen. 

 

“Activities such as (…), product placement (…) are becoming the norm now rather than the 

exception. (...) Media choice and complexity are growing. Overall, marketing budgets continue 

to grow. But as we all know, traditional forms of media and communication are quickly losing 

their share of the pie”214 

Afgeleid van de bovenstaande gegevens, kan men zich afvragen of er verschillen merkbaar zijn 

tussen grote en kleine markten, alsook tussen verschillende mediasystemen – in dit geval het 

corporatistische en liberale model. Bovendien is het van belang na te gaan of deze verschillende 

insteken zich ook uiten bij het afdwingen van de regulering. 
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3. DEEL II: Empirisch kader – Case studie  

 
3.1 Methodologie 

 

In dit hoofdstuk zal er getracht worden om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen van 

deze die trachten te bepalen en weer te geven hoe de Europese richtlijnen worden geïnterpreteerd 

op nationaal niveau, welke actoren hierbij betrokken zijn, hoe implementatie wordt afgedwongen 

door regulatoren en hoe deze laatsten inbreuken sanctioneren. Uitgaande van een 

landenvergelijking van Groot-Brittannië en Vlaanderen, zal er dieper worden ingegaan op de omgang 

en implementatie van de Europese richtlijnen en de invulling en toepassing van de nationale 

wetgeving op de nationale markt. Voor het empirisch gedeelte van dit onderzoek uiteen te zetten, 

zal er gebruik gemaakt worden van kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk beleidsanalyse. 

 

3.1.1 Beleidsanalyse 

 

Het empirische gedeelte van deze thesis vertrekt vanuit een beleidsmatig perspectief en heeft als 

doel om het beleid omtrent reclame, de ontwikkelingsgang alsook de praxis, te bestuderen. Aan de 

hand van beleidsanalyse zal er dan ook getracht worden om het beleid omtrent reclame en meer 

specifiek productplaatsing, alsook de interpretatie en toepassing van dit beleid - binnen de twee 

landen - beter te begrijpen.  

 

Een onomstreden definitie van beleidsanalyse is er niet, maar volgens Dunn kunnen we het 

definiëren als “a process of multidisciplinary inquiry designed to create, critically assess, and 

communicate information that is usefull in understanding and improving policies.”215  Hawkesworth 

meent dat beleidsanalyse gekenmerkt wordt door een beschrijvend, verklarend en voorspellend 

karakter en is “committed to the development of objective knowledge about the policy-making 

process, the key determinants of policy decisions, the necessary means for achieving policy 

objectives, and the predictable consequences of various strategies of policy implementation.”216  

 

Volgens Van Audenhove kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een analyse van – en een 

analyse voor het beleidsproces.217  Van de Graaf en Hoppe definiëren een analyse voor het 
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beleidsproces als het kennis hebben in het beleid.218 De focus wordt gelegd op het hanteren van 

analytische en wetenschappelijke technieken om de feitelijke stand van zaken te bepalen, de 

samenhang tussen de doelen en middelen in het beleid uit een te zetten en “normatieve 

uitgangspunten”219 in te nemen om te kunnen oordelen over het specifiek beleid dat gevoerd 

wordt.220 Een analyse voor het beleidsproces draait met andere woorden dus om “het beschikbaar 

stellen van de resultaten van wetenschapsbeoefening ten dienste van de inhoud van het beleid-als-

plan. De wetenschappelijke kennis heeft alleen betrekking op zaken, processen, systemen etc. die 

relevant zijn uit oogpunt van de inhoud van het beleid. ”221 

 

Een analyse van het beleidsproces daarentegen houdt in dat er een beschrijving zal gegeven worden 

over de processen die aanzet hebben gegeven tot het maken of uitvoeren van een beleid.222 Hier 

gaat het om “de beschikbaarstelling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met 

betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering of de evaluatie van het beleid zelf.”223 Deze thesis zal 

zich eerder toeleggen op deze laatste analysemethode, om antwoord te geven op de hoofdvraag: 

‘Hoe wordt er omgegaan met de omzetting, de implementatie en het afdwingen van Europese 

productplaatsingsregels binnen de nationale wetgeving van Groot-Brittannië en Vlaanderen?’.  

 

Binnen het beleidsproces kan beleidsanalyse bijdragen op verschillende manieren. Vooreerst poogt 

deze eindverhandeling om inzicht te verwerven over de verschillen qua toepassing van de Europese 

richtlijnen omtrent mediadiensten, met de focus op productplaatsing, in Vlaanderen en Groot-

Brittannië. Dit zal bijdragen tot het beantwoorden van de volgende vraag: ‘Hoe verschillend is de 

interpretatie van de Europese richtlijn in Vlaanderen ten opzichte van het Groot-Brittannië?’ Verder 

zal de vraag ‘Welke actoren zijn betrokken bij het expliciteren en controleren van regulering omtrent 

productplaatsing binnen beide landen?’ van belang zijn om de opvattingen van de regulatoren 

binnen elk land uit een te zetten en of deze (eventueel) een impact hebben gehad op het nationaal 

beleid. Tot slot willen we te weten komen hoe doeltreffend het afdwingen van de 

productplaatsingsregels in Vlaanderen en Groot-Brittannië verloopt, of er verschillende 

interpretaties van principes zijn en of er meer/minder inbreuken op de regelgeving zijn in beide 

cases. 
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Fig. 2: Probleemgerichte beleidsanalyse  
224

 

 

Dit onderzoek situeert zich binnen het monitoren, evalueren en aanbevelen van het beleidsproces. 

De eerste beleid-analytische methode – monitoring – heeft als doel om de uitkomsten van de 

uitvoering van het beleid te observeren. Kortom, gaat het om het bekijken van de regulering (proces) 

ten opzichte van de belanghebbenden (impact). Monitoring zal helpen om te bepalen of de 

inspanningen omtrent het implementeren van het beleid kan beschouwd worden als een succes.225  

 

“The Consequences of policies are never fully known in advance. For this reason, much of the 

work required to assess the consequences of policies is carried out after they have been adopted 

(…) policy hypotheses must be tested against subsequent experience”226 

 

Na de implementatie van beleid zal - via monitoring - de nakoming (compliance), controle (auditing), 

verklaring (accounting) en verduidelijking (explanation) onder de loep genomen worden. 227  

Compliance in het geval van productplaatsing, betekent dat men zich de vraag stelt of het 

mediadecreet/Broadcasting code geïmplementeerd is in lijn van de bepalingen opgelegd door de 

Europese instellingen. Alsook of de bedrijven deze regels omtrent productplaatsing naleven. Met 

controle wil men ontdekken of de diensten en middelen bestemd voor de doelgroepen hun werkelijk 

bereikt. Deze stap is minder relevant voor het onderzoek in deze thesis. Monitoring geeft ook meer 

informatie over de economische en/of sociale veranderingen die voortvloeien uit de uitvoering van 
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het beleid. Zo kunnen we ons afvragen of de regels van productplaatsing meer of minder inkomsten 

opbrengen voor belanghebbenden, of de consument genoeg informatie heeft omtrent het fenomeen 

productplaatsing en alles hieromtrent. Tot slot tracht monitoring ook te verduidelijken waarom 

uitkomsten van beleid kunnen verschillen. Heeft dit te maken met de uitgangspunten van 

verschillende landen, hangt het af van de omvang van de markt?  

 

Het evalueren van beleid hangt sterk samen met monitoring. Een evaluatie wordt over het algemeen 

gedefinieerd als het onderzoeken van de mate waarin de doelstellingen van het beleid effectief en 

efficiënt zijn uitgevoerd.228  Deze thesis zal aan de hand van een samenvattende formele evaluatie 

trachten op een beschrijvende manier de beleidsresultaten te toetsen aan de objectieven die 

vastgelegd zijn door regulatoren. 229  Kortom, door middel van het analyseren van de 

beleidsdocumenten kunnen de doelen en objectieven worden geïdentificeerd, gedefinieerd en 

gespecificeerd, nadat het beleid al een bepaalde periode in werking is.230  

 

Op basis van de bevindingen van het onderzoek verkregen uit de vorige fasen (monitoring en 

evaluatie), kunnen er aanbevelingen geformuleerd worden naar de toekomst toe. Dunn meent dat 

het aanbevelen gekenmerkt wordt door het verzamelen van informatie over, en het afwegen van de 

verschillende beleidsbenaderingen of -alternatieven. 231  Kortom, na het vergelijken van de 

effectiviteit en efficiëntie van de Europese en nationale wettelijke bepalingen en de doeltreffendheid 

van de naleving en afdwingbaarheid binnen de Britse en Vlaamse nationale regelgeving, kunnen we 

met de verworven kennis aanbevelingen formuleren voor verder onderzoek inzake deze 

problematiek.  

 

3.1.2 Kwalitatief Onderzoek: Case studie 

 

Naar aanleiding van deze opdracht heb ik ervoor gekozen om voor een kwalitatieve aanpak te 

hanteren om zo een diepgaand en omvangrijk onderzoek te kunnen verrichten. In deze thesis wordt 

er dan ook geopteerd om gebruik te maken van een intensieve onderzoekvorm, meer bepaald een 

case studie.232  Swanborn stelt dat case studies over het algemeen “de ontstaansgeschiedenis, de 

verdere veranderingen en de gehele complexe structuur (…) verklaren en beschrijven”233 Creswell 
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omschrijft een case studie “as a strategy of inquiry in which the researcher explores in-depth a 

program, event, activity, process or one of more individuals.”234  

 

Om zo goed mogelijk antwoord te geven op de onderzoeksvragen binnen deze eindverhandeling, 

werd er gekozen voor een combinatie van een beschrijvend, interpretatief en vergelijkende case 

onderzoek. Met beschrijvend wordt bedoeld dat zowel een fenomeen als de context waarin deze is 

geëvolueerd wordt beschreven. Hiermee wordt verwezen naar de historische achtergrond van 

productplaatsing, alsook het voormalige heersende maatschappijbeeld, de hiermee gepaarde 

fundamentele veranderingen, en de beweeggronden. Met het interpretatief karakter wordt 

verwezen naar welke (f)actoren van belang waren binnen dit proces.235 Dit duidt de drijfveren die 

hebben bijgedragen tot vernieuwingen en aanpassingen, evenals de verschillende instellingen en 

regulatoren die een impact hebben gehad op dit proces. Het vergelijkend karakter heeft als doel de 

verschillen binnen en tussen verschillende cases, met betrekking tot het fenomeen, te beschrijven.236 

Hierbij werd geopteerd om de omzetting, de implementatie en het afdwingen van Europese 

productplaatsingsregels binnen de nationale wetgeving van Groot-Brittannië en Vlaanderen te 

bespreken. 

 

De keuze om een case onderzoek te verrichten is met het oog op het verwerven van meer 

diepgaande informatie over de omzetting, de implementatie en de afdwinging van  

productplaatsingsregels binnen twee landen met uiteenlopende media- en beleidsmodellen. Immers, 

het vormen of afdwingen van een beleid hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang 

en rijkdom van de markt en de mediasystemen en -modellen.237  

 

Doyle schrijft het vervagen van de grenzen tussen media toe aan de globalisering, digitalisering en 

convergentie van de media-industrie.238 Deze tendens heeft de toename van mediaconcentratie en 

media ownership bevorderd, alsook de vrees voor de negatieve invloed dat deze trend zou kunnen 

hebben op het pluralisme.239 Hallin & Mancini menen dat de media een afspiegeling zijn van politieke 

overtuigingen en culturele dynamiek, die kan variëren van land tot land.240  
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“The press always takes on the form and coloration of the social and political structures within 

which it operates.”241 

 
Zij trachten de verschillende mediasystemen beter te begrijpen aan de hand van het onderzoeken en 

in kaart brengen van verschillende variabelen.242 Op die manier kan Vlaanderen en Groot-Brittannië 

eveneens geclassificeerd worden binnen één van de drie mediamodellen.  

 
 

 
 

Fig. 3: Vergelijking mediasystemen
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Bovendien heeft de omvang en rijkdom van de markt een aanzienlijke impact op het bevorderen van 

pluralisme, in een tijdperk van mediaconcentratie. De grotere markten, zoals in Groot-Brittannië, 

hebben gemakkelijker toegang tot geldmiddelen om (pluralistische) mediacontent te produceren en 

te distribueren dan kleinere markten, zoals in Vlaanderen.244  Echter, kleinere landen kunnen toch 

enige televisiecontent produceren, als deze over genoeg steun en/of financiële middelen 

beschikken.245 
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3.2 Europees mediabeleid: Het beleidsproces richting erkenning 

productplaatsing 

 
3.2.1 Europese reclamewet- en regelgeving: Richtlijn ‘Televisie Zonder 

Grenzen’ 1989 en 1997 

 
“The Television without Frontiers Directive (…) was enacted to provide “the minimum rules 

needed to guarantee freedom of transmission in broadcasting” throughout the EU. Given many 

broadcasters are depedent on advertising revenue and must consequently broadcast 

advertisements in whichever form in order to survive, national regulation of commercial 

communications could impede the free movement of broadcasts.”246 

 
De groei en vooruitgang hebben geleerden en (Europese) regelgevers aangezet tot het bestuderen 

en aanvaarden productplaatsing als een “unique type of advertising”247.  De adoptie van de TVZG-

richtlijn door de Ministerraad, kwam er dan ook naar aanleiding van de Europese notie om een 

wettelijk kader aan te bieden voor de omroepsector binnen Europa.248 Het wezenlijk streefdoel van 

de richtlijn is “to co-ordinate national rules of the Member States in order to remove barriers to an 

internal market for television broadcasting and related services in the Union.”249 De Europese 

lidstaten hadden destijds de controle over het opstellen van hun eigen mediaregulering, maar de 

Europese instellingen streefden naar de totstandkoming van een Europese interne omroep- en 

reclamemarkt. Hierbij was het voornamelijk van belang om een evenwicht te zoeken tussen het 

vrijwaren van audiovisuele producten en de vrijheid om televisiereclame uit te zenden.250 De 

Europese instellingen waren van mening dat de harmonisering en liberalisering van het beleid 

nationale barrières zou beteugelen ten voordele van het vrij verkeer van audiovisuele goederen over 

de grenzen heen251  

 

Ondanks de toen specifieke omschrijving van de vastgelegde reclameregels in de richtlijn van 1989, 

menen Woods en Scheuer dat in een tijd van digitalisering en globalisering er meer en meer 

onduidelijkheden en gebreken naar voren traden door verouderde voorschriften die zich enkel 
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toelegden op traditionele reclamesystemen.252 Naar aanleiding van technologische veranderingen en 

enkele beslissingen van het Hof van Justitie, werd er geoordeeld dat een herziening van de oude 

richtlijn aan de orde was.253  

 

Productplaatsing was onrechtstreeks al opgenomen in de algemene voorschriften van de Televisie 

Zonder Grenzen-richtlijn, maar van een officiële en/of specifieke omschrijving was er nog geen 

sprake.254 Het wettelijk kader omtrent reclame werd door Ginosar & Levi-Faur omschreven als een 

“patchwork”255 van verschillende voorschriften met betrekking tot het “medium, het publiek, het 

soort product, het soort programma, de identiteit van de regulator, de wijze van handhaving en het 

bestuursniveau”.256 Deze samenstelling van verschillende reclamereguleringen wordt niet op een 

systematische of een kenmerkende manier ontworpen, maar gebeurt op incrementele wijze door de 

regels te onderbouwen op basis van de huidige en toekomstige beleidsproblemen en hun 

draagwijdte ten opzichte van de consument.257 Het Europese regime betreffende reclame wordt 

door Ginosar & Levi-Faur als volgt omschreven en voorgesteld:  

 

 
 

Fig. 4: Het oude Europese reclameregime
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Lefever merkt op dat, voor 2007, productplaatsing geen deel uit maakte van de Europese 

reclameregelgeving, meer nog zelfs niet toegestaan was.259 De verklaring voor dit verbod werd 

toegeschreven aan Artikel 10 (scheidingsprincipe en identificatieprincipe), die de voorwaarden 

omvat “to separate advertising from editorial content”.260  Een absoluut verbod voor orale en/of 

picturale verwijzingen naar producten, diensten, namen, handelsmerken of verleners van goederen 

en diensten, werd weerlegd door de Europese Commissie via een interpretatieve mededeling over 

bepaalde aspecten van de bepalingen betreffende televisiereclame.261 Vanaf midden jaren 2000, 

werd het toenemend gebruik van productplaatsing alsmaar duidelijker met de globalisering en 

digitalisering van de omroepsector Dit heeft geleid tot het aanvaarden en neerleggen van 

productplaatsingsregels in de vernieuwde Richtlijn voor Audiovisuele mediadiensten.262  

 

Inhoudelijk kan er afgeleid worden dat de TZG-richtlijn verschillende bepalingen bevat met 

betrekking tot televisiereclame. Na een grondige analyse van de richtlijn kan er een onderscheid 

gemaakt worden tussen regels aangaande de inhoud en weergave van reclame (kwalitatieve 

aspecten) en regels wat betreft tijdschema’s en periodiciteit (kwantitatieve aspecten).263 Onder 

kwalitatieve beperking kunnen we onder andere Artikel 10 situeren, die niet enkel het scheidings- en 

identificatieprincipe omvat, maar ook voorwaarden bepaalt omtrent het verbod op onbewuste 

reclametechnieken (Art. 10 (3)) en sluikreclame (Art. 10 (4)). Andere kwalitatieve beperkingen zijn 

onder meer het verbod op discriminerende en beledigende inhoud (Art. 12), het verbod op reclame 

voor tabak (Art. 13), medische producten (Art. 14) en alcohol (Art 15), alsook de bescherming van 

minderjarigen (Art. 16, Art. 22) en sponsoring (Art. 17). Naast de kwalitatieve aspecten schrijft de 

richtlijn ook regels inzake kwantitatieve aspecten voor, waaronder Artikel 18 die behelst hoeveel 

reclame- (en telewinkelen (1997)) zendtijd er per dag mag uitgezonden worden. Alsook het verbod 

inzake de invoeging van reclameboodschappen tussen religieuze diensten en 

actualiteitsprogramma’s, valt hieronder (Art. 11). 264 265 Tot slot is het van belang te vermelden dat 

het inleidende hoofdstuk (I) voornamelijk definities omvat met betrekking tot televisiereclame, 

teelvisiereclame (Art. 1 (b) ⇒(c): 1997), sluikreclame (Art. 1 (c) ⇒ (d): 1997) , sponsoring (Art. 1(d) ⇒ 
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(e): 1997) en telewinkelen (Art. 1 (f): 1997) (zie overzicht 3.2.3). Daarnaast biedt de richtlijn 

minimumregels aan die de lidstaten al dan niet kunnen vertalen naar meer strikte standaarden (Art. 

3(1)). De nationale standaarden binnen de lidstaten mogen van elkaar verschillen, zolang er maar 

wordt voldaan aan de minimumvoorwaarden voor reclame die zijn vastgelegd in de richtlijn (Art. 

3(2)). Zoals al eerder werd opgemerkt zijn er geen specifieke verwijzingen opgenomen in de richtlijn, 

van zowel 1989 als 1997, over productplaatsing.  

 

3.2.2 Europese reclamewet- en regelgeving: Richtlijn ‘Audiovisuele 

Mediadiensten’ 2007 

 
“The Audiovisual Media Services Directive amended and renamed the TWF Directive by 

providing less detailed but more flexible regulation.”266  

 

Wereldwijd lag het veranderen van het reclamelandschap ten grondslag technologische 

ontwikkelingen, nieuwe mediaplatformen en commerciële concurrentie.267 Eerder konden omroepen 

zich voldoende behelpen met het gebruik van traditionele reclamespots als bron van inkomsten, 

maar met de digitalisering en globalisering werd het steeds moeilijker om hun verdiensten 

standvastig te behouden. 268  Samengaand met deze metamorfose wonnen alternatieve 

reclamevormen aan belang binnen de televisie- en reclamesector. De ontwikkeling van deze 

technieken en technologieën bracht tevens de noodzaak met zich mee om een wettelijk kader te 

vormen rond nieuwe mediadiensten en reclamevormen.269 Met de richtlijn voor Audiovisuele 

mediadiensten in 2007, werden er voor het eerst specifieke regels ontworpen voor productplaatsing 

die streven naar het bepalen van onder andere wat wel en niet mag uitgezonden worden, welke 

soort producten er mogen geplaatst worden, wanneer productplaatsing wel en niet toegelaten is en 

hoe producten die geplaatst worden gekenmerkt worden.270 Lefever geeft aan dat de vernieuwde 

richtlijn “opened the possibility for Member States to allow product placement and defined the 

conditions under which Member States could do so.”271 Echter, bij het implementeren van de 

reclameregels in de nationale regelgeving werd productplaatsing nog steeds aanschouwd als iets 

clandestien. Het zou namelijk indruisen tegen de bepaling neergelegd in Artikel 10 (4) TWF-richtlijn, 
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dat voorschrijft dat een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen redactionele en 

commerciële content.272 Verdere wijzigingen werden doorgevoerd met de uitgave van de Richtlijn 

voor audiovisuele mediadiensten in 2010.273  

 

 

Fig. 5: Europees productplaatsingsregime
274

 

 

Volgens Ginosar en Levi-Faur biedt de Audiovisuele mediadiensten- richtlijn “a new European 

regulatory policy toward the broadcasting sector, including traditional television as well as on-

demand audio-visual media services” aan.275  Ook al doelen zowel de TVZG- en AVMD-richtlijn op de 

minimum harmonisering, wat in beide richtlijnen wordt uiteengezet in Artikel 3,  vertrekken zij vanuit 

andere standpunten. De oude richtlijn had zich toegelegd op lineaire diensten, terwijl de nieuwe 

richtlijn zich ook op non-lineaire en elektronische diensten concentreerde. 276  De focus op 

technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben ook een invloed gehad op 

de wettelijke optreden naar omroepreclame toe.277 In recital 55 en 57 van de AVMD-richtlijn werd de 

verantwoording opgetekend voor de wijzigingen in het wettelijk kader rondom reclame:  
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“Commerciële en technologische ontwikkelingen geven gebruikers meer keuzemogelijkheden en 

verantwoordelijkheid bij de omgang met audiovisuele mediadiensten. De regelgeving dient (…) 

een zekere mate van flexibiliteit toe te laten ten aanzien van televisieomroep. Het 

scheidingsbeginsel dient beperkt te blijven tot televisiereclame en telewinkelen, 

productplaatsing moet onder bepaalde omstandigheden mogelijk zijn, tenzij een lidstaat anders 

beslist, en enkele kwantitatieve beperkingen dienen te worden afgeschaft. Wanneer 

productplaatsing evenwel als sluikreclame moet worden beschouwd, dient deze te worden 

verboden. Het scheidingsbeginsel mag het gebruik van nieuwe reclametechnieken niet 

onmogelijk maken.” (recital 55)278 

“Gezien de toegenomen mogelijkheden voor kijkers om reclame te vermijden door het gebruik 

van nieuwe technologieën (…) zijn gedetailleerde voorschriften voor het invoegen van 

reclamespots met het oog op de bescherming van de kijker niet langer gerechtvaardigd. Deze 

richtlijn voorziet weliswaar niet in een uitbreiding van de toelaatbare zendtijd voor reclame per 

uur, maar geeft omroeporganisaties toch meer flexibiliteit bij de invoeging, voor zover de 

integriteit van de programma’s hierdoor niet overmatig wordt aangetast.” (recital 57)279 

 

Deze technologische, maatschappelijke en economische factoren hebben geleid tot het doorvoeren 

van vier hoofdzakelijke hervormingen binnen de reclameregulering (aangeduid in het lichtblauw): 

 
 

 
 

Fig. 6: Vergelijking Europa's ouden en nieuwe reclameregime 
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Voor de Europese instellingen was het bovenal van belang om de nadruk te leggen op het inweven 

van  flexibiliteit in de voorschriften inzake het scheidingsprincipe en het gebruik van 

productplaatsing, de beperkingen en hoeveelheid van reclameboodschappen en de onderbrekingen 

tussen de programma’s.281 

Voorheen werd productplaatsing mee onder de noemer sluikreclame geplaatst, maar in de AVMD-

richtlijn werd er een onderscheid gemaakt tussen beide.282 De definiëring van de verschillende 

reclamevormen gebundeld in artikel 1, werden onder meer aangepast (televisiereclame (Art. 1. (i)), 

sluikreclame (Art. 1 (j)), sponsoring (Art. 1 (k)) en telewinkelen (Art. 1 (l))) en uitgebreid (commerciële 

communicatie (Art. 1 (h)) en productplaatsing (Art. 1 (m))). Art 3 werd volledig geherformuleerd en 

aangevuld met de specifieke bepalingen voor sponsoring (Art 3 septies ⇒ Art 10 (2010)) en 

productplaatsing (Art 3 octies ⇒ Art. 11 (2010)). Deze laatste kan als volgt worden samengevat:  

 
 

Fig. 7: Het Europees productplaatsingsregime
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Daarenboven werden de voorschriften met betrekking tot het scheidingprincipe (Art. 10 ⇒ (Art. 19 

(2010)) en de regels inzake invoeging van reclameboodschappen (Art. 11 ⇒ (Art. 20 (2010)) op een 

eigentijds manier herschreven, net zoals de bepalingen omtrent alcohol (Art. 15 ⇒ Art. 22 (2010)), de 

zendtijd voor televisiereclame (Art. 18  Art. 23 (2010)), telewinkelen Art. 18bis ⇒ Art. 24 (2010)) en 

de minderjarigen (Art. 22 ⇒ Art. 12 (2010)). Tot slot werden ook enkele artikels verwijderd, 

waaronder artikel 12 (geen aanzet tot haat, belediging of discriminatie), artikel 13 (verbod reclame 

tabak), artikel 14 (verbod reclame geneesmiddelen ⇒ Art 21 (2010)), artikel 16 (bescherming 

minderjarigen) en artikel 17 (sponsoring ⇒ Art 3 septies (2007) Art. 10 (2010)).  

In de bijlagen (p. 191) wordt er een uitgebreid, vergelijkend overzicht weergegeven met betrekking 

tot de verschillen tussen de richtlijnen en de herformuleringen en modificaties van de reclameregels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

3.3 Implementatie Europese richtlijnen (1989 & 2007) in 

Vlaanderen 

 
3.3.1 Introductie tot de Vlaamse omroepmarkt 

 

3.3.1.1 Analyse waardeketen 

 
De Vlaamse Regulator voor de media brengt elk jaar een rapport uit in verband met de 

mediaconcentratie in Vlaanderen. Binnen het rapport wordt de Vlaamse mediasector afgebakend in 

aparte mediavormen (Radio, Televisie, Geschreven pers en Internet) door middel van het 

onderscheiden van ondernemingen en hun uiteenlopende activiteiten, maar mediaproducten – 

en/of diensten aanbieden.284 Dit wordt weergegeven aan de hand van een waardeketen per 

mediavorm, waarbij de verschillende aanbieders worden besproken die zich in de schakels 

bevinden.285  

 

 
Fig. 8: Mediawaardeketen televisie Vlaanderen

286
 

 

Het bovenstaande schema is de waardeketen van televisie. De verschillende actoren zijn onder meer 

de facilitaire bedrijven, de productiehuizen, de omroeporganisaties, de operatoren, de 

auteursrechtenorganisaties, de adverteerders en de consumenten. In de fase van de 

contentproductie kunnen facilitaire bedrijven, hun diensten aanbieden aan de productiehuizen en de 
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omroeporganisaties, die instaan voor het daadwerkelijk produceren van programma’s, om deze te 

ondersteunen. 287 In de volgende schakel wordt de content samengevoegd door de 

omroepenorganisaties “tot het programmaschema van één of meerdere omroepprogramma’s of 

zenders.”288 Vervolgens worden deze programma’s door de operatoren gedistribueerd, via hun 

netwerken, naar de kijkers toe.289 Tot slot wordt er in de voorstelling van de waardeketen ook een 

geldstroom weergegeven, waarbij enerzijds de eindgebruikers een som betalen voor het bekijken 

van TV-signalen aan de contentleveranciers en anderzijds de adverteerders die bereid zijn te betalen 

voor het promoten van hun product(en) of dienst(en).290 

 

3.3.1.2 Mediaconvergentie 

 
De infrastructuur binnen het Vlaamse medialandschap is dusdanig veranderd met de intrede van 

commercie in 1989. Met de beginperiode van de radio, in 1929, waren slechts twee radiokanalen in 

heel België, mede door een tekort aan etherfrequenties.291 Wijfjes meent dat “die technologische 

beperking leidde tot de opvatting dat de omroep een krachtige culturele invloed zou hebben op de 

gehele natie.”292  Immers, de culturele aspecten verwijzen naar de gewoonten en waarden binnen de 

maatschappij en deze werden uitgedrukt en verspreid via de omroepen. Tijdens het interbellum 

heerste de gedachte “dat commercie op de nationale cultuur alleen maar funeste gevolgen kon 

hebben.”293  Men ging ervan uit dat de commercie enkel gericht was op het vergaren van inkomsten, 

en niet op het behouden van de nationale, cultuurspecifieke elementen.294 Deze trend kwam ook 

voor in het tijdperk van de televisieomroepen. Met de introductie van televisie in de jaren 1950, 

waren het voornamelijk de overheid en de openbare omroep die samen de televisiesector in handen 

had. 295  Echter, met de liberalisering van de markt, eind jaren 1980, werd de commerciële 

concurrentie voor het eerst toegelaten binnen de omroepsector. Na 1994 nam het aantal private 

ondernemingen toe, met de afschaffing van de commerciële monopoliepositie van VTM.296 Hierdoor 

wordt het huidige televisielandschap dan ook gekenmerkt door fragmentatie van de markt, televisie-

aanbod en –consumptie, wat leidt tot hevige concurrentie tussen de verschillende omroepen.297  
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Met andere woorden met de liberalisering en digitalisering van het medialandschap, werd er een 

enorme waaier aan ondernemingen, platformen, content en technologieën gecreëerd en heeft de 

consument veel meer ruimte gekregen om zich te verplaatsen doorheen het medialandschap, maar 

wordt het wel  veel moeilijker voor de adverteerders om hun doelgroepen te bereiken.298  De 

Mediagroepen in Vlaanderen voelen zich dan ook genoodzaakt om zich te integreren in verschillende 

sectoren, om zich te weren tegen de concurrentie. Deze tendens van mediaconcentratie leidt tot 

samensmelten van bedrijven en een verstrengeling van mediagroepen. 299   

 

 

Fig. 9: Mediaconcentratie in Vlaanderen
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3.3.2 Vlaams mediabeleid en Europees mediabeleid: een gespannen 

verhouding 

 
Voor 1986, was er sprake van een nationaal, dus Belgisch, cultureel en sectorspecifiek beleid 

aangaande audiovisuele mediadiensten. 301  Deze fungeerde zowel als instrument om politieke 

objectieven uit te drukken als propagandamiddel voor nationale culturele identiteit.302 Tot dan was 

er dan ook nog geen sprake van competitie tussen omroepen, vanwege de monopoliepositie van de 

publieke omroep, alsook geen toelating door de federale regulering voor commerciële 

televisiereclame.303 Echter, nadien ontplooide zich het gedachtegoed van een geëuropeaniseerde en 

geliberaliseerde audiovisuele markt. Om dit te verwezenlijken waren de Europese instellingen ervan 

overtuigd om de verscheidene nationale wetgevingen te verenigen tot één Europees beleid.304 Hun 

beweegreden was om de Amerikanisatie van de audiovisuele producten tegen te gaan, een 

duurzame, standvastige en competitieve markt tot stand te brengen en een poging te doen om zowel 

de economische als culturele waarden van deze sector te vrijwaren.305 Deze paradigmashift had 

daadwerkelijk gevolgen voor het Belgisch nationaal beleid en de interne audiovisuele markt. Door 

verschuivingen binnen de economische en politieke ideologie, was er zo goed als geen plaats meer 

voor enige tussenkomst van de Belgische overheid, alsook werd hen opgelegd om de interne markt 

te liberaliseren aan de hand van deregulering.306 Deze veranderingen binnen het medialandschap 

hebben doorheen de jaren 1980 geleid tot de opdeling van het Belgisch staatsbeleid, naar een 

Vlaams en Waals beleid betreffende televisie.307 

 

Verdergaand op de  geschiedenis van het Vlaamse televisielandschap, kunnen we eind jaren 1980 

een mijlpaal vaststellen met de intrede van de commerciële en private omroep, namelijk VTM.308 Dit 

had enerzijds tot gevolg dat de monopoliepositie van de publieke omroep opgeheven werd en 

anderzijds dat reclame meer en meer als een grote bron van inkomsten werd beschouwd, waardoor 

de eerder opgelegde beperkingen hieromtrent, binnen het beleid, werden verzacht.309  In 1987, werd 

voor het eerst het Kabeldecreet door de Vlaamse overheid geïntroduceerd, met als doel opnieuw 

een evenwaardige speler te worden binnen het domein van  de omroepen.310 In 1989, gebaseerd op 
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-en vanuit ditzelfde decreet, werd er een achttienjarig licentie uitgevaardigd, die de commerciële 

omroep, meer bepaald VTM, het alleenrecht gaf om via het kabelnetwerk uit te zenden en 

inkomsten te vergaren via reclame.311 

 

Echter, de vrijheid en het monopolie over de reclame kwam na zes jaar al tot zijn einde, wanneer VT4 

het Vlaamse televisie- en reclamelandschap bestormde.312 VT4 was een private en commerciële 

televisiezender die de Vlaamse mediaregulering kon en trachtte te omzeilen door zich te vestigen in 

Groot-Brittannië.313 Dit deed zich voor naar aanleiding van het weigeren van de toegang tot het 

Vlaamse kabelnetwerk door Vlaamse overheid, berustend op de beperkingen die waren opgenomen 

in de mediaregulering.314 Als antwoord op deze ontzegging ging VT4 naar het Hof van Justitie met de 

aanvraag tot het opschorten van hun verbanning, verwijzend naar de tegenstrijdigheid met artikel 59 

van de Televisie Zonder Grenzen- richtlijn.315 Uiteindelijk sprak het Hof van Justitie zich uit ten gunste 

van VT4, krachtens het ‘Country of Origin Principle’ en het vrij ontvangen en uitzenden van 

programma’s en reclame.316 

 

“As a British station moreover, it is not required to comply with the Flemish government 

stipulations on advertising which are much more restrictive than those laid down for the 

commercial stations in Great Britain.”317 

 

Rond diezelfde periode was er nog een andere gelijkaardige zaak die zich voordeed bij het Hof van 

Justitie. Net zoals VT4, had UK Turner Entertainment zich gevestigd in Groot-Brittannië en had zo een 

‘non-domestic satellite license’ verkregen om hun programma uit te zenden naar het buitenland 

toe.318 Na een overleg, dat heeft geleid tot een samenwerking, met het Duitse bedrijf Coditel, 

hadden ze zich voorbereid op het uitzenden van hun ‘Cartoon Networks’ en ‘TNT’ via het Brusselse 

kabelnetwerk.319 Echter, door het beperkt beleid omtrent televisie en kabel in Brussel, en het 

inperken van verder misbruik van dit gebrek, heeft de Belgische regering het Royal Decreet 

opgesteld.320 Dit belemmerde met andere woorden de uitzendingen van Coditel en UK Broadcasting 

Entertainment. Deze laatste waren dan ook helemaal niet opgezet met deze tegenkanting en ging 
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bijgevolg naar het Tribunal de Commerce om dit verbod op te heffen.321 Na een jaar, werd de zaak 

doorverwezen naar het Hof van Justitie, die trachtte te bemiddelen tussen beide partijen tot er een 

behoorlijke uitspraak zou komen. Echter, na nog een jaar vol ongenoegen, had de Belgische Cour 

d’Appel besloten om te zaak op te schorten, nochtans was de Belgische overheid er niet echt mee 

opgezet.322 Nogmaals kwam de zaak voor bij het Hof van Justitie, met de aanklacht dat Coditel en UK 

Turner Entertainment de eisen van het Royal decreet in de wind slaan.323 Het Hof van Justitie kwam 

tot het uiteindelijk besluit dat Coditel en UK Turner Entertainment “has the right to circumvent 

national legislation by broadcasting from abroad – meaning Belgian media law is inapplicable to 

foreign broadcasts aimed at Belgian audiences”324 

 

Met de Europese aanpak van deregulering en ‘regulatory competition’, is het zeer moeilijk voor een 

kleine markt als in Vlaanderen om op te boksen tegen buitenlandse omroepen die de Belgische en/of 

Vlaamse televisie- en reclamebeleid schenden.325 In 1996, werd hen opgelegd om een deregulering 

van het Maxi-decreet door te voeren, naar aanleiding van algemene uitspraken, van het Hof van 

Justitie, over grensoverschrijdende uitzendingen.326 Alles draaide in die periode om het vrije verkeer 

van audiovisuele goederen, ook al betekende dat het bekrachtigen van ‘regulatory arbitrage’.327 

 

Er kan kort geresumeerd worden dat Vlaanderen voor jaren haar eigen beleid hadden omtrent 

televisie en reclame, maar door de omzeilingen meer en meer op hun hoede waren voor deze ‘race 

to the bottom’ aanpak.328 Geprikkeld en geïnspireerd door het Zweedse initiatief om een algemeen 

verbod door te voeren voor reclame op televisie - vooral de reclame die zich richten op kinderen en 

adolescenten – heeft Vlaanderen de 5-minuten-regel ontworpen.329 Deze regel omvatte het verbod 

om zowel reclame als sponsering te tonen vijf minuten voor – en na programma’s voor kinderen en 

adolescenten die uitgezonden worden vanuit het land zelf.330 De Vlaamse overheid was van mening 

dat “a more severe ban would be too disadvantageous for Flemish broadcasters. At the same time 

Parliament has requested the Flemish Government to take necessary steps towards harmonizing 

European legislation on this topic and more precisely to promote the 5-minute rule on the European 
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level.”331 Doorheen de jaren 1990, waren er veel lidstaten die de maatregelen van de TVZG-richtlijn 

negeerden en werd er meer belang gehecht aan het vrije verkeer van audiovisuele goederen en het 

‘Country of Origin’ principe.332 Het werd duidelijk dat dit heel wat druk op de schouders legden van 

kleinere landen die een kleinere markt en een meer beschermend en strikt beleid hebben, zoals 

Vlaanderen.333 Met de aanvaarding van de AVMD-richtlijn, zag Vlaanderen zich genoodzaakt om te 

reageren op het stijgend aantal buitenlandse omroepen en de eigen Vlaamse bedrijven, met een 

achteruitgaand aandeel, te ondersteunen en te beschermen. 334  Na 2007, werd reclame als 

inkomstenbron nog duidelijker en dringender, wat heeft geleid tot het verzachten van reclameregels 

en de opheffing van de 5-minuten-regel.335 In Vlaanderen was me er van overtuigd dat het 

bevorderen van een meer efficiënt beleid bereikt kon worden, wanneer de creatieve sector de 

handen in elkaar zou slaan met de Vlaamse overheid, wat zou moeten leiden tot een goedwillige 

coöperatie.336 In 2013 heeft de Vlaamse overheid getracht daad bij woord te voegen en samen met 

de Vlaamse televisiezenders en distributeurs tot een compromis te komen over het uitgesteld kijken. 

De televisiezenders zagen door de digitalisering van het televisielandscha) hun inkomsten uit reclame 

stukje bij beetje wegvloeien en pleitte voor een hervorming van de regelgeving. Dit heeft geleid tot 

het indienen van een voorstel inzake signaalintegriteit, dat “bepaalt dat televisiezenders eigenaar zijn 

van hun televisiesignaal en distributeurs dus toestemming moeten vragen om ingrepen op dat signaal 

– zoals uitgesteld kijken – mogelijk te maken”337 Deze schikking viel niet in goede aarde bij de 

distributeurs “omdat het voorstel zenders een vetorecht gaf en de ontwikkeling van nieuwe diensten 

zou tegenhouden.”338  In 2013 werd het decreet inzake Signaalintegriteit goedgekeurd, na enkele 

aanpassingen, maar toch zijn er nog steeds meningsverschillend zijn tussen de zenders en 

distributeurs.339 In februari 2014 trokken de distributeurs naar het Grondwettelijk Hof om het 

decreet aan te vechten, die in hun ogen het gelijkheidsbeginsel zou schenden.340 Minister van Media, 
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Ingrid Lieten, betreurt deze actie ten zeerste en vindt de motivatie van de distributeurs erg 

merkwaardig omdat “het de uitdrukkelijke wens was van het Vlaams Parlement dat het decreet zo 

breed mogelijk gedragen werd.”341 Ondanks de inspanningen van de overheid om een evenwichtig 

systeem te creëren, zullen de geschillen tussen de andere partijen niet direct van de baan zijn. 

 

Geleid door de Europese richtlijn, werd de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) gecreëerd, dat 

wordt gedefinieerd als een alomvattende lichaam. Dit orgaan werd de verantwoordelijkheid gegeven 

om toezicht te houden op de samenwerking tussen de creatieve bedrijven en de overheid, alsook de 

nakoming en eerbiediging van de televisie- en reclameregulering en het behandelen van geschillen of 

inbreuken betreffende de regelgeving.342 

 

3.3.3 Het Vlaams mediadecreet en productplaatsing 

 

Kort na de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten in 2007, werd 

het Vlaamse mediadecreet aangepast aan de voorschriften van deze richtlijn. De lidstaten kregen 

twee jaar tijd om de implementatie af te ronden tot uiterlijk 19 december 2009. Het nieuwe 

mediadecreet werd binnen de toegekende tijdslimiet goedgekeurd en ging van kracht op 30 april 

2009.343   

 

De doelstelling binnen het ontwerp van het decreet betreffende de radio-omroep en televisie (2009), 

was, zoals eerder vermeld, de omzetting van de AVMD-richtlijn, maar ook het eenduidig en coherent 

maken van het toenmalige wettelijk kader.344 De onduidelijkheden en achterhaalde begrippen 

binnen het toepassingsgebied van de vorige decreten lagen ten grondslag aan verdere 

technologische -en marktontwikkelingen. 345  Het mediadecreet van 2005 was namelijk een 

samensmelting van afzonderlijke decreten en besluiten die in de jaren 1980 uitgevaardigd waren, en 

die nu op het heden niet meer voldoen aan de nieuwigheden binnen het medialandschap.346 De 

behoefte aan een geactualiseerde regelgevend kader, werd nog meer bevorderd door de verouderde 

en inconsistente formuleringen binnen deze decreten.347  
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De memorie van Toelichting zet naast de doelstellingen ook de uitgangspunten uiteen van het 

nieuwe Mediadecreet. Een van de belangrijkste basisbeginselen was het aanpassen van het 

toepassingsgebied. Na de modificatie zullen zowel de Europese richtlijn als het mediadecreet zich 

toeleggen op alle audiovisuele mediadiensten, zowel de lineaire als de niet-lineaire diensten. Deze 

laatste zijn nieuwe vorm van dienstenverlening waarbij de consument op aanvraag programma’s 

en/of films kan bekijken. De lineaire diensten zijn de “traditionele vormen van televisiebeleving”348 

waarbij iedereen gelijktijdig de programma’s kan bekijken.349 Andere belangrijke basisbeginselen was 

het versoepelen van de reclamevoorschriften en de introduceren van wettelijk maatregelen voor 

commerciële communicatie en productplaatsing.   

 

De nieuwe structuur van de het decreet heeft dan ook plaats voorzien voor de bepalingen inzake 

commerciële communicatie, productplaatsing, en de versoepeling van reclameregels inclusief 

telewinkelen en sponsoring.350 Het eerste hoofdstuk formuleert de definities van commerciële 

communicatie, productplaatsing en de andere soorten reclamevormen als volgt:  

 

 

Artikel 2, 5° Commerciële communicatie: beelden en geluiden die dienen om rechtstreeks 

of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het image van een natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of 

geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een 

soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn 

onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing. 

 

Artikel 2, 30° Productplaatsing: elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die 

bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een 

desbetreffende handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma 

 

Artikel 2, 35° Reclame: de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of 

particuliere onderneming of  natuurlijke persoon – in welke vorm dan ook – over de 

uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, 

ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip 

onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke 
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vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst worden uitgezonden. 

 

Artikel 2, 41° Sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een 

overheid of een natuurlijke persoon, die zich niet bezighoudt met het aanbieden van 

omroepdiensten of met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de 

financiering van omroepdiensten of programma’s met het doel zijn of haar naam, 

handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven. 

 

Artikel 2, 45° Telewinkelen: rechtstreekse aanbiedingen aan het publiek die worden 

uitgezonden met het oog op de levering tegen betaling van goederen of diensten, met 

inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen. 

 

 

Opmerkelijk is dat als we de bovenstaande definitie van productplaatsing vergelijken met de 

Europese omschrijving, deze niet vermeldt dat het integreren van producten tegen betaling of 

soortgelijke vergoeding gebeurt, en het met andere woorden in Vlaanderen is toegestaan om 

producten te plaatsen zonder compensatie. 

 

Hoofdstuk IV, afdeling II van het decreet gaat meer concreet in op de basisregels van commerciële 

communicatie. Een fundamenteel basisprincipe is het duidelijk herkenbaar zijn van alle vormen 

commerciële communicatie (Art. 53). Subliminale boodschappen (o.a. sluikreclame) zijn niet 

toegestaan, enerzijds door hun misleidend karakter en anderzijds omdat deze moeilijk 

waarneembaar zijn (Art. 54). Bijgevolg mag commerciële communicatie niet aanzetten tot 

discriminatie of geweld, de menselijke waardigheid aantasten (Art. 55) of promotie maken voor 

tabak, geneesmiddelen, wapens of alcohol  (Artn. 65, 66, 67 en 68). Deze bepalingen zijn ook van 

toepassing op minderjarigen en worden verder toegelicht in afdeling IV van het decreet.  

 

De specifieke bepalingen omtrent productplaatsing worden uiteengezet in hoofdstuk IV, afdeling V, 

onderafdeling IV. In de Europese richtlijn heerst een algemeen principieel verbod omtrent 

productplaatsing, maar er zijn wel enkele uitzonderingen opgenomen om deze toe te laten in 

sommige programmagenres.351 Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen twee soorten 

productplaatsing, namelijk productplaatsing tegen betaling en productplaatsing die gratis wordt 

geleverd:  
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Artikel 99 Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van:  

1° Het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend 

handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel 

toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte 

amusementsprogramma’s, met uitzondering kinderprogramma’s 

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, 

met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is 

productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens alle 

kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse 

Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de 

kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties. 

 

 

Het Vlaams Parlement heeft geopteerd om productplaatsing toe te staan in het nieuwe decreet, 

onder de bepalingen vastgelegd in de Europese richtlijn. Volgens hun redenering lijkt 

productplaatsing “een nog moeilijk te stoppen trend in de omroep- en advertentiewereld. Het 

gecontroleerd toestaan ervan zal de rechtszekerheid vergroten en tot meer transparantie leiden, 

zowel voor de sector als voor de regulator die moet toezien op de naleving ven de relevante 

bepalingen.”352 

  

Verder heeft het decreet de voorschriften en beperkingen opgenomen, zoals het geschreven staat in 

de Europese richtlijn, die betrekking hebben tot de verantwoordelijk en redactionele afhankelijkheid, 

aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, overmatige aandacht producten of 

diensten en het inlichten van publiek over de aanwezigheid van productplaatsing. 

 
 
 
 
 

 
Artikel 100. §1. De Programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

1° de inhoud en (…) de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de 

                                                        
352

 VLAAMS PARLEMENT. Memorie van Toelichting: Ontwerp van Decreet betreffende de radio-omroep en teleivisie. Stuk 2014/14. S.l. 
Vlaams Parlement, 2008-2009, zie bijlagen: p. 183. 



 64 

verantwoordlijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie 

worden aangetast. 

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in 

het bijzonder door die producten of de diensten specifiek aan te prijzen. 

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht 

4° als programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie 

zelf (…) worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. 

Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een 

reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring 

bij de kijkers te voorkomen.  

 

 

Gelet op de laatste voorwaarde in Artikel 100, werd op 1 september 2009 een eerste poging 

ondernomen voor een ontwerp van het PP-logo door de Vlaamse omroepen. Echter, tijdens een 

informatievergadering, een maand later, werd het icoon als onvoldoende duidelijk en informerend 

beschouwd en bleef het logo niet lang genoeg in beeld.353  De VRM gaf de Vlaamse omroepen dan 

ook concrete aanbevelingen mee, zodat de aanpassingen omtrent het logo gelijk tred te houden met 

de verwachtingen van de VRM.354  Op 1 januari 2010, werd via een persbericht bekendgemaakt dat 

de VRM zich akkoord verklaarde met het aangepaste logo voor productplaatsing.355 In een tweede 

editie van het Belgisch Staatsblad, op 6 oktober 2010, verscheen het besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.356 In Artikel 1 werd 

er verwezen naar het logo, dat in de bijlage van het  besluit werd opgenomen, dat er van basis tot 

eindresultaat  als volgt uitziet:  

 

 
Fig. 10: Pp-logo Vlaanderen

357
 

 

Tot slot werd er ook een verbodsbepaling opgesteld, die wordt uiteengezet in het onderstaand 

artikel. Deze wettelijk bepaling is in de lijn van het verder omzetten van Artikel 3 octies van de 

Europese richtlijn en omvat het volgende:  
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Artikel 101. Programma’s mogen in geen geval productplaatsing bevatten voor:  

1° tabaksproducten of sigaretten of ondernemingen waarvan de voornaamste 

activiteit in de productie of verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten bestaat 

2°specifieke geneesmiddelen of medische behandelingen die in belgië alleen op 

voorschrift beschikbaar zijn 

 

 

We kunnen uit het bovenstaande afleiden dat de Vlaamse regulering inzake productplaatsing 

afdoende in lijn ligt met de bepalingen vastgelegd in de AVMS-richtlijn. 

 

3.3.4 Vlaams toezichtsorgaan voor de regulering inzake reclame 

 

3.3.4.1 Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 

 

De VRM werd op 16 december 2005 in het leven geroepen door de Vlaamse overheid. Hierbij werd 

“ervoor geopteerd om alle toezichtsorganen op het gebied van media in één entiteit onder te 

brengen.”358 Op 10 februari nam de VRM officieel de taken over van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad 

voor Radio en Televisie, de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie en  het VCM (Vlaamse 

Commissariaat voor de Media), die voorheen op zijn beurt, in 1997, de VRRS (Vlaamse Raad voor 

Reclame en Sponsoring op radio en televisie) verving om het toezicht uit te oefenen.359  

 

De oprichting van de nieuwe Regulator kwam enerzijds door een motie, neergelegd door het Vlaams 

Parlement, naar aanleiding van een spoeddebat omtrent de werking van het VCM. Anderzijds sloot 

het ook aan bij het verzoek van de Europese Commissie om een onafhankelijk orgaan ter hand te 

stellen voor de regulering van, onder andere, de Vlaamse omroepsector.360 
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3.3.4.2 Missie, Taken/ bevoegdheden en sanctiemogelijkheden 

 

De VRM kan omschreven worden als “de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse 

audiovisuele media (…) en ziet hij er op toe dat de mediaregelgeving, beschreven in het 

mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt.” 361  Dit orgaan heeft als missie het toezicht 

garanderen en zal optreden bij klachten en geschillen inzake de regulering en waken over de 

bescherming van minderjarigen en onpartijdigheid binnen de Vlaamse omroepmarkt.  

 

Het decreet gecoördineerd op 4 maart 2005, aangaande de oprichting Vlaamse Regulator voor de 

Media, omschrijft het statuut van het toezichtsorgaan als een “publiekrechtelijk”362 en “extern 

verzelfstandigd agentschap”.363 Dit verwijst naar het autonoom en besluitvoerend karakter van de 

VRM. Met betrekking tot het uitoefenen van zijn plichten, zetelen twee kamers binnen de VRM, de 

Algemene Kamer en de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, elk met hun 

eigen bevoegdheid en competenties.364 De Algemene Kamer heeft een meer ruimere bevoegdheid, 

die wordt bepaald in artikel 169 §2 DROT, waaronder:  

☑Het toezicht op de naleving van het mediadecreet en de sanctionering van inbreuken 

☑Het verlenen, schorsen en intrekken van omroeperkenningen, uitgezonderd die van landelijke, 

regionale en lokale radio-omroepen en zend- en transportvergunningen  

☑Het geven en intrekken van de toestemming aan aanbieders van een kabelnetwerk, radio- 

omroepnetwerk en televisieomroepnetwerk om omroepprogramma’s door te geven. 

☑Het bepalen van relevante markten en de geografische omvang ervan voor de sector van de  

 elektronische communicatiewerken, en de concurrentie binnen de markten analyseren. 

☑Het in kaart brengen van mediaconcentratie in de Vlaanderen. 

☑Het toezicht op de naleving door de openbare omroep van de BHO met de Vlaamse  

 Gemeenschap 

 

De Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, daarentegen, spitst zich meer toe 

op specifieke klachten en zaken, die voornamelijk te vergelijken zijn met de toenmalige 

Geschillenraad en Kijk en Luisterraad. De taken en bevoegdheden zijn terug te vinden in artikel 169 

§3 DROT en hebben betrekking tot geschillen aangaande het uitzenden van programma’s die 

lichamelijk geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, 
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programma’s die aansporen tot haat o.g.v. ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit of discriminatie 

en politieke en/of ideologische onpartijdigheid 

 

De VRM kan met andere woorden van overheidswege of naar aanleiding van inbreuken, stappen 

ondernemen en de gegrondheid van de overtreding onderzoeken. Wanneer de Algemene Kamer een 

inbreuk vaststelt binnen haar de grenzen van haar bevoegdheid kan zij, naargelang de ernst van de 

inbreuk, de volgende sancties opleggen: een waarschuwing met de vraag tot stopzetting van de 

overtreding, de verplichting de uitspraak uit te zenden of te publiceren, opleggen administratieve 

geldboete t.e.m. 125.000 euro en het schorsen of intrekken van de zendvergunning. In geval van De 

Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen kan deze eveneens een 

waarschuwing met vraag tot stopzetting geven, alsook verzoeken om de uitspraak uit te zenden of te 

publiceren of een administratieve geldboete van 12.500 eur opleggen. 

 

Kortom, de VRM werd niet alleen opgericht om de drie toenmalige controle-organen te vervangen, 

maar ook om te zorgen voor een betere naleving van de regulering en het bieden van een efficiënter 

mediatoezicht om geschillen en klachten te voorkomen.365 366 

 

3.3.5 Naleving van de productplaatsingsregels  

 

Tijdens de laatste zes jaar werden er alsmaar minder klachten ingediend inzake commerciële 

communicatie. In 2009 werden er nog 49 cases door de VRM onderzocht, tegenover 13 cases in 

2013. De VRM vermeldt dan ook in haar laatste jaarverslag dat commerciële communicatie één van 

de belangrijkste materies blijft, maar dat deze in 2013 niet meer het middelpunt vormt binnen de 

uitspraken. 367  Onder de algemene noemer van commerciële communicatie, vindt men 

reclamevormen terug, waaronder sponsoring, telewinkelen, publi-reportages en productplaatsing.  

 

Alvorens het nieuwe mediadecreet (juli 2009) in werking trad werden toch al uitspraken gedaan over 

productplaatsing, ondanks het feit dat deze reclamevorm nog niet was verwerkt in het toen huidige 

mediadecreet van 2005. In 2009, sprak de VRM zich uit over 5 cases, met de voornaamste conclusie 

dat deze in strijd waren met het mediadecreet. De meest voorkomende sanctie was een geldboete 

die varieerde van €4.000 (LibertyTV), over €12.500 (Move On) tot €20.000 (VT4). Dit waren één van 

de zwaarste sancties die werden opgelegd in de laatste zes jaar. Bovendien werd VT4 daarna 
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nogmaals terechtgewezen, maar kreeg slechts een waarschuwing en werd de erkenning van Move 

On, drie maand na het vaststellen van een eerste inbreuk, ingetrokken.  

 

In 2010 werden 7 beslissingen genomen inzake productplaatsing, waaronder 6 geldboetes en slechts 

1 waarschuwing. De publieke omroep (VRT) pleegde driemaal een inbreuk op 

productplaatsingsregels en ontving een geldboete van € 20.000. Daarnaast werd GunkTV tweemaal 

beboet met een totaalbedrag van € 3.000. Verder waren er nog twee zaken, waarvan de ene (JIM) 

een geldboete moest betalen van € 5.000 en de andere (VT4) een waarschuwing kreeg. In 

tegenstelling tot 2010 werd in het merendeel van de cases (7) in 2011, echter wel een waarschuwing 

als sanctie uitgesproken. In de overige zaken werd er besloten een geldboete op te leggen (Life!TV), 

terwijl de andere zaak (VRT) als niet ontvankelijk werd verklaard door het laattijdig indienen van de 

klacht. 

 

In 2012 werd VRT tweemaal een geldboete (€15.000) opgelegd voor het schenden van Artikel 100, 

§1, 3° van het mediadecreet. Daarnaast werd Lif!TV zowel gesanctioneerd met een waarschuwing als 

met een geldboete van €1.250, voor het overmatige aandacht van een product en de afwezigheid 

van het productplaatsingslogo. Eveneens in 2013 werden vier beslissingen genomen inzake de 

schending van productplaatsingsregels door vier verschillende omroepen (Anne, Life!TV, Ring TV en 

VIJF), met als sanctie 3 geldboetes en 1 waarschuwing. In het voorjaar van 2014 werden reeds 5 

inbreuken geregistreerd waaronder 4 geldboetes en 1 waarschuwing. Ook hier werd de VRT 

tweemaal op de vingers getikt met een sanctie van €10.000, samen met TMF (€ 5.000) en Stories TV 

(€1.500). 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de VRM vooral de omroepen financiële sancties oplegt, en nu en 

dan een waarschuwing. Voorts werd voornamelijk artikel 100, § 1, 3° en 4° van het mediadecreet, 

met betrekking tot overmatige aandacht en het productplaatsingslogo, geschonden door de 

omroepen. 

 

3.3.6 Een aantal cases onder de loep  

 

Naar aanleiding van een klacht sprak het VRM zich uit, op 22 november 2010, over het overmatig 

aandacht schenken aan het drankmerk Bacardi tijdens een uitzending van ‘Villa Vanthilt’. Artikel 100, 

§ 1, 3° bepaalt namelijk dat het niet is toegestaan overmatige aandacht te vestigen op producten of 

diensten in een programma. Volgens het VRM zou er wel sprake zijn geweest van het overvloedig in 

beeld brengen van Bacardi en oordeelde dat de klacht gegrond was. Eerder in dat jaar werden er 
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reeds twee uitspraken gedaan voor het schenden van hetzelfde artikel, waar ook een boete werd 

opgelegd van €10.000.368 

 

Bij een andere uitspraak, op 23 januari 2012, besloot het VRM een geldboete te geven van € 5.000 

aan de zender VT4 en dit opnieuw na het overmatig in beeld brengen van het merk Martini in het 

programma ‘Huizenjacht’. Tevens zou de zender het logo niet op de gepaste momenten hebben 

vertoond, om de aanwezigheid van productplaatsing aan te duiden. Een laatste beslissing die 

besproken moet worden, had betrekking op het niet rechtstreeks aansporen tot het aankopen van 

games, alsook op het overmatig aandacht schenken aan specifieke producten en 

sponsorvermeldingen. Er werd vastgesteld dat TMF “minutenlange prominente en promotioneel 

waardevolle schermaandacht”369 heeft gegeven aan games en dit zonder het vertonen van een pp-

logo. Kortom de sponsorvermeldingen en het meermaals vertonen van het product zouden 

aanzetten tot het kopen van bepaalde apparatuur, wat in strijd is met Artikel 100, § 1, 2°, 3° en 4° 

van het mediadecreet.370 
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3.4 Implementatie Europese richtlijnen (1989 & 2007) in Groot-

Brittannië 

 
3.4.1 Introductie tot de Britse omroepmarkt 

 

3.4.1.1 Analyse waardeketen 

 
De ontwikkeling van de omroepmarkt in Groot-Brittannië heeft zich op een heel andere manier 

ontplooid dan de andere omroepmarkten binnen de Europese lidstaten. Vanaf de beginperiode van 

de analoge televisie in 1936, tot het lanceren van digitale televisie in 1998, waren er (slechts) vijf 

omroepen die streekgebonden hun content uitzonden, meer bepaald BBC One (publiek), BBC Two 

(publiek), ITV (publiek/commercieel), Channel 4 (publiek, o.b.v. advertentie-inkomsten) en Channel 5 

(publiek/commercieel).371 372  Echter, op 24 oktober 2012 kwam er officieel einde aan de analoge 

televisietijdperk en vorig jaar werd het vijftienjarig bestaan van de digitale televisie gevierd. Dit werd 

aanzien als de informele aanzet tot de verdere ontwikkeling van het digitaal televisielandschap, maar 

ondanks het positief en vooruitstrevende denken,  is het digitale platform verre van voltooid.373  

 

De globalisering en de digitalisering van de Britse omroepmarkt had tot gevolg dat men van een 

‘Public Service Broadcasting’ (PSB) is gegaan naar een markt gekenmerkt door ‘multichannel 

television’.374 Dit wil zeggen dat op het heden niet alleen de vijf PSB-omroepen de toon zetten 

binnen het Britse televisielandschap, maar ook de multichannel-omroepen. Deze nieuwe spelers, 

bestaan voornamelijk uit mediaconglomeraten wiens activiteiten zich situeren in meerdere en 

uiteenlopende divisies, zoals internet, televisie, radio, en/of geschreven pers. 375  De globale 

mediagroepen hebben vaak ook onderafdelingen die zijn gegrondvest in andere landen en daar 

nationaal actief zijn.376 Dit proces van ondernemingen die trachten hun activiteiten te verbreden 

binnen de fasen van productie, packaging en distributie, wordt ook wel omschreven als ‘media 

ownership’ of mediaconvergentie.377  
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Het is duidelijk dat de huidige structuur van de omroepmarkt in Groot-Brittannië veel complexer en 

moeilijker te ontrafelen is dan de markten in andere Europese landen. Als we dieper ingaan op de 

Britse omroepwaardeketen kan er vastgesteld worden dat er verschillende mediagroepen/ 

distributeurs verticaal geïntegreerd zijn binnen de waardeketen, wat wil zeggen dat hun activiteiten 

verdeeld zijn over het hele productieproces (bv. Sky). 

 

 

 
Fig. 11: Mediawaardeketen televisie Groot-Brittannië

378
 

 

Binnen dit model kunnen we in de eerste schakel van de Britse televisiewaardeketen (content en 

productie) de bedrijven vinden die in bezit van de contentrechten, alsook instaan voor de productie 

en bemiddelingen tussen productiehuizen. Verder trachten deze inkomsten te vergaren door de 

content te verkopen aan ‘wholesale Channel Providers’.379  In de tweede schakel (packaging) 

bevinden zich de ondernemingen die zich toeleggen op de verkoop van de programma’s, het 

verpakken van de programma’s in zenders (of groepen van zenders) die zich toeleggen op FTA-

diensten en/of PayTV-diensten, en het verkopen van zendtijd aan adverteerders.380 De derde schakel 

(packaging) omvat ondernemingen wiens activiteiten bestaan uit het enerzijds monitoren van de 

werking van de televisieomroepplatformen en anderzijds het aanreiken van technische middelen en 

transmissiediensten die de ondernemingen in de volgende en (eind)fase kunnen aanbieden aan de 

consumenten.381 Deze laatste verlenen dus met andere woorden toegang aan de consument tot de 
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verschillende televisieplatformen, door ondere andere abonnementen, pay-per-view, triple-play 

formules en/of setup-boxen.382  Tot slot is het van belang de belangrijkste inkomstenbronnen binnen 

de waardeketen te bepalen en weer te geven. Afgeleid van de onderstaande figuren, kan er 

vastgesteld worden dat de voornaamste inkomsten komen van abonnementen, netto reclame-

inkomsten, omroepbijdrage toegewezen aan televisie en andere reclamevormen, zoals: 

telewinkelen, sponsoring en productplaatsing.383 

 

 

 
Fig. 12: Inkomstenbronnen Britse televisie-industrie per sector
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Fig. 13: Geldstroom binnen Britse omroepsector
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3.4.1.2 Mediaconvergentie 

 
De meest bekende mass mediagroepen die zijn gevestigd in Groot-Brittannië zijn BSkyB, A+E 

Networks, Discovery Networks, Fox International Channels, NBC Universal International, Scripps 

Networks International (UKTV), Sony Pictures Television, The Walt Disney Company, Turner 

Broadcasting Systems en Viacom. Deze mediagroepen worden vertegenwoordigd door COBA 

(Commercial Broadcasters Association) die beschikt over de bevoegdheid om de belangen van zijn 

leden te verdedigen ten opzichte van de regulatoren, beleidsmakers en andere belanghebbende 

binnen de mediasector.386  

 

In deze huidige periode van digitale televisie, maken zowel de PSB- als de multichannel-omroepen 

gebruik van verschillende distributietechnologieën die verder geëvolueerd zijn binnen dit kader, 

namelijk digitenne, digitale satelliet diensten, digitale kabeldiensten, IPTV en streaming meda. 

Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen die zich toeleggen op het 

aanbieden van ‘Free-to-air’ (FTA) – diensten en/of ‘PayTV’- diensten.387 Deze laatste diensten zijn 

grotendeels ontstaan door de ontwikkeling van nieuwe platformen ten dienste van kabel en satelliet. 

Sky (satelliet) en Virgin Media (kabel) zijn de voornaamste operatoren die PayTV-diensten aanbieden. 

388 Eén van de belangrijkste FTA-diensten is Freeview, opgericht in 2002 door BBC, Crown Castle 

International en BSkyB, die via het DTT spectrum een ruime waaier van zenders kan aanbieden.389  

Aan de hand van het bovenstaande, werd er een overzicht gemaakt van de 

mediaconcentratie/ownership, technologieën en de financiering  binnen de Britse omroepmarkt. 
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Fig. 14: Mediaconcentratie/media ownership in Groot-Brittannië 
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Fig. 15: Vervolg mediaconcentratie/media ownership in Groot-Brittannië 

 
 

3.4.2 Brits mediabeleid en Europees mediabeleid: een gespannen 

verhouding 

 

“competition was introduced in the British television market as early as the 1850’s, while other 

public broadcasters continued to enjoy a monopoly position until the end of the 1980’s. While 

competition has made the PSB into an evolving concept with commercial broadcasters obliged 

to fulfill certain public service functions, the notion of PSB has not changed as dramatically in 

Britain as in many other countries.”390 

 

In de roerige jaren twintig, was Lord John Reid een toonaangevende figuur, wanneer hij het eerste 

omroepbedrijf introduceerde in Engeland. Enkele jaren later werd dit bedrijf omgevormd door de 

overheid tot een publieke omroep, genaamd de BBC. Dit betekende dat kort daarna, de eerste 

televisie-uitzending een feit was. 391 Met Wereldoorlog II, was de BBC noodgedwongen om hun 

televisie-uitzendingen stop te zetten en enkel via radio verder te communiceren en informeren. In de 

nasleep van de oorlog, was de populariteit van de publieke omroep opnieuw gestegen en werd deze 

beschouwd als de drager van de nationale culturele identiteit en het boegbeeld van de nationale 

waarden.392  

 

Echter, doorheen de jaren 1950 wekte het mechanisme van de omroepsector, meer bepaald door de 

inmenging van de politiek en zijn invloed op de werking en efficiëntie van de publieke omroep, 

argwaan bij de Conservatieven.393In 1954 werd er door de overheid beslist om een tweede 
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commerciële zender toe te laten, ‘the Independent Television Network’ (ITV), naast de publieke 

omroep, waardoor er in Groot-Brittannië voor het eerst (in Europa) een duopolie ontstond.394 In de 

ontwikkelingsgang van de commerciële televisie, waren ‘non-broadcast’ reclamebronnen erg 

belangrijk. Oorspronkelijk werden deze gecontroleerd door de ‘Advertising Association’ (AA), maar 

werden later overgedragen aan het samengestelde zelfregulerende orgaan CAP/ASA.395 De andere 

‘broadcast’ reclamebronnen kwam onder de bevoegdheid van de wettelijk toegeschreven regulator, 

Ofcom.396  

 

In 1962 werd door de overheid besloten om een derde kanaal in de markt te introduceren. 

Gebaseerd op het Pilkington Comité rapport, werd deze bijkomende zender toegewezen aan de 

publieke omroep BBC, die deze doopte tot ‘BBC2’.397  Geleidelijk aan werden er meer en meer 

omroepen gelicenseerd, waaronder Channel 4 en Channel 5.398 De basis van het commercieel 

systeem in Groot-Brittannië was al vroegtijdig gelegd, maar de Europeanisatie, liberalisatie en 

harmonisatie van de omroepmarkt en de “domestic political dispute over media ownership,”399 

hebben ervoor gezorgd dat het Engels omroep- en reclamebeleid moest worden hervormd.400  De 

daaropvolgende jaren had Groot-Brittannië een “regulated ownership in broadcasting markets to a 

greater extent than other EU member states”401   

 

Doorheen de jaren 1980, hadden de Europese instellingen dus een enorme invloed op het Britse 

reclamebeleid. Er werd door hen een wetgevend kader aangeboden voor zowel ‘non-broadcast’ als 

‘broadcast’ kwesties, gebaseerd op de TVZG-richtlijn en de ‘Misleading Advertising Directive’.402 

Harcourt gaat ervan uit dat de aanvaarding van de TVZG-richtlijn een “window of opportunity”403 

creëerden voor de Britse beleidsmakers.404 De richtlijn bevatte enerzijds de bepaling om het Brits 

beleid te dereguleren en anderzijds werd er een minimum aantal regels omtrent reclame 

voorgeschreven, inclusief de licenties voor zowel binnenlandse als buitenlandse satellietdiensten.405 
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406 407 Afgeleid van de TVZG-richtlijn, werd de British Broadcasting Act 1990 - door Tatcher – 

geïntroduceerd, die de ITC verplichtte om een ethische code te creëren - later de ‘ITC Code of 

advertising and practice’ (CASP) genoemd.408  Deze code nam de grote lijnen van de Europese 

richtlijn over, maar voegde enkele striktere voorschriften toe aan de reclameregelgeving, waaronder 

de regels omtrent reclame gericht op kinderen, alcohol, tabak, medische producten en veiligheid.409 

 

Met de goedkeuring van de Broadcasting Act in 1990, kwam er enige weerstand vanwege de 

mediabedrijven, waaronder voornamelijk Rupert Murdoch.410 Alvorens de aanvaarding van de Act, 

gold er namelijk een verbod voor de buitenlandse omroepen, waarbij deze niet werd toegelaten om 

omroepen in hun bezit te hebben.411 Echter, met de introductie van de Act beweert Murdoch dat er 

een grote last op de schouders van de dominerende binnenlandse mediabedrijven werd gelegd, door 

de scheiding van binnenlandse – en buitenlandse licenties.412 De alomvattende reden was dat de 

binnenlandse bedrijven (te) streng werden gereguleerd, terwijl de buitenlandse bedrijven meer 

speelruimte kregen.413 Deze strubbelingen hebben uiteindelijk geleid tot zaak van Rupert Murdoch’s 

Britse bedrijf Sky, dat heeft getracht om de binnenlandse eigendomsregels te omzeilen, met het 

gebruik van de Astra-satelliet in Luxemburg om zo uit te zenden naar Groot-Brittannië, in plaats van 

het gebruiken van de Britse satellietdiensten.414 Deze case was het begin van een waaier van andere 

incidenten, waarbij de ITC buitenlandse licenties verleende aan bedrijven, gevestigd in Groot-

Brittannië, die wilden uitzenden via eender welke satelliet, naar eender welke plek in de wereld.415 

De Britse handelingen omtrent onder andere de licenties kwam al in opspraak in 1994, met uitingen 

van ontevredenheid vanwege de andere lidstaten. 416  Ze meenden dat Groot-Brittannië de 

voorschriften van de TVZG-richtlijn omtrent deze materie in de wind sloeg, alsook de beperkingen 

omtrent reclame met betrekking tot alcohol, tabak en kinderen.417 Hierdoor was de Europese 

Commissie genoodzaakt om Groot-Brittannië voor het Hof van Justitie te dagen, met betrekking tot 
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het niet vervullen van bepaalde maatregelen voorgeschreven in de TVZG-richtlijn.418 Er was met 

andere woorden een bezwaar tegen “the UK’s claiming of control over nondomestic broadcasters, 

which amounted to a failure to embrace the principle of mutual recognition that underpinned the 

European single market created by the TWF.”419 De uiteindelijke uitspraak van het Hof van Justitie 

sprak zich uit ten voordele van de Europese Commissie en verplichtte Groot-Brittannië tot het 

herformuleren van de Broadcasting Code (1990), zelfs wanneer vernieuwing van de oude code 

(1996) al zo goed als voltooid was.420 Vervolgens werd in de hervormde TVZG-richtlijn (1997) 

omschreven dat “a member state only had jurisduction over broadcasters when they had their 

headquarters in that member state and the editorial decisions about their schedules were taken in 

that member state”421 In 1998, werd in Groot-Brittannië de scheiding tussen binnenlandse – en 

buitenlandse satellietlicenties opgeheven, en was een meer algemene regulering voor omroepen van 

toepassing.422  

 

Met de eeuwwisseling, boekte de multimediale en digitale technologieën eveneens vooruitgang in 

de audiovisuele sector, meer bekend als mediaconvergentie.423 Aangaande deze materie, wou de 

mediasector bij voorkeur zeer graag betrokken zijn bij het samenstellen en ontwikkelen van het 

toekomstige Witboek van de overheid. De mediabedrijven waren ervan overtuigd dat deze stroming 

van convergentie zou leiden tot het aanbieden van content over verschillende platformen.424 Naar 

hun mening was het van belang om de media-industrie voor te bereiden en staande te houden in 

een tijd van innovaties en verdergaande ontwikkelingen, door middel van het hervormen en 

vernieuwen van de regelgeving. Er werd tegemoetgekomen aan hun stimulans voor het behoud van 

hun sector en de eisen die er mee gepaard gingen werden, met het verwerken van hun voorstellen in 

het Witboek.425 

 

In 2003, werd de verouderde Communications Act hervormd, die het pad van zijn voorganger 

vervolgde, simultaan met de trend van liberalisering van reclamebeleid en mediaconvergentie.426 De 

hoofdzakelijke wijzigingen in de Act omvatte de verzachting van de voorwaarden omtrent de 

reclamecontent en het reduceren van de beperkingen inzake ‘media ownership’ (oftewel media 
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convergentie).427 Door deze laatste verzachting kregen andere, niet-Europese, bedrijven de gratie om 

een broadcastlicentie aan te vragen.428 Daarnaast werd er een alomvattend regelgevend orgaan in 

het leven geroepen, Ofcom, die de kwesties inzake reclame en de trend van media convergentie in 

het oog houdt.429 Bovendien kreeg het de wettelijke taak om het Brits regelgevend model onder de 

loep te nemen.430 Na een jaar van onderzoek, misverstanden en lobbyen, heeft Ofcom besloten om 

het zelfregulerend orgaan inzake reclame, genaamd ASA, een aantal functies over te hevelen, onder 

voorwaarde co-regulerende samenwerking431 432 Deze unieke aanpak van co-regulering wordt maar 

door een aantal landen gehanteerd, waaronder Groot-Brittannië, en belichaamt de combinatie van 

overheidsregulering en zelfregulering.433 

 

“(…) the ASA system is responsible on a day-to-day basis for broadcast advertising content 

standards. The Broadcast Committee of Advertising Practice, (BCAP) is responsible for writing 

and maintaining the UK Code of Broadcast Advertising, but Ofcom retains overall sign-off on 

major changes to the Code. The ASA is responsible for administering the Code, but is able to 

refer broadcasters to Ofcom for further action, if needed.”434 

 

In de tred van deze ontwikkelingen kwam er enige druk op de schouders van de Europese 

instellingen te liggen. Om iets of wat te voldoen aan de snel evoluerende technologieën, werd de 

verouderde TVZG-richtlijn aangepast en omgevormd tot de AVMD-richtlijn.435 Deze streefde naar 

een deregulering van reclameregels, de liberalisering van productplaatsing en een minimum 

harmonisering van nieuwe regels omtrent consumentenbescherming. 436  Enkele van deze 

voorschriften werden toegepast en geïmplementeerd in het Britse omroepbeleid. Andere 

bepalingen, waaronder productplaatsing en consumentenbescherming, lagen niet in lijn met de 

Britse visie.437 Zo steunde Groot-Brittannië het Zweedse voorstel voor strengere reclameregels die 

zouden worden geïntegreerd in de AVMD-richtlijn.438 Echter, het werd al duidelijk dat de richtlijn 
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enkel een minimum aan regels aanbood, met het voorrecht dat alle lidstaten de mogelijkheid hebben 

om een strengere regels te vervatten in hun nationale regulering.439440 

 

3.4.3 De Britse Broadcasting Code en productplaatsing 

 

In 2009, wanneer de deadline voor het implementeren van de AVMD-richtlijn bijna verstreken was, 

publiceerde het Europees parlement een studie die de omzetting van de reclameregels - vastgelegd 

in de AVMD-richtlijn - in de lidstaten in kaart moest brengen. De studie onderzocht onder andere de 

stand van zaken wat betreft het toepassen van productplaatsingsregels in de EU-lidstaten en kwam 

tot de conclusie dat de meerderheid deze nog niet heeft omgezet in hun nationale wetgeving 

(behoudens Roemenië, Frankrijk en Vlaanderen). 441  De meeste lidstaten hadden echter wel 

aangegeven dat ze productplaatsing naar de toekomst toe zouden opnemen in hun nationaal beleid, 

uitgezonderd Groot-Brittannië. 442  Deze laatste volhardde in het behoud van het verbod op 

productplaatsing, ondanks de verwoede pogingen van de Britse commerciële omroepen om deze 

reclamevorm toch toe te laten.443 De toenmalige secretaris van cultuur, Andy Burnham lichtte de 

beslissing van de overheid toe als volgt:   

 
“I have listened carefully to the arguments on both sides around product placement, and 

concluded that it should not be permitted in programmes made fort his country. There is a lack 

of evidence of economic benefits, along with very serious concerns about blurring the 

boundaries between advertising and editorial.”444 

  

Onder Sectie 10 (Commercial Reference and Other Matters) van de Broadcasting Code (2009), wordt 

er kort, maar nadrukkelijk verwezen naar het verbod op het promoten van producten of diensten en 

productplaatsing: 

Broadcasting Code 2009 

Rule 10.3 Products and services must not be promoted in programmes. 

Rule 10.4 No undue prominence may be given in any programme to a product or service 

Rule 10.5. Product placement is prohibited  
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Het jaar nadien werd er door de overheid beslist om opnieuw te beraadslagen over de toekomst van 

productplaatsing in het Britse televisielandschap.445 Na de raadpleging met de belanghebbenden 

kwamen ze tot het besluit om productplaatsing toe te staan onder strikte voorwaarden, geleid door 

het gegeven dat het afwijzen van deze reclamevorm “would jeopardise the competitiveness of UK 

programme-makers as against the rest of the EU, and this is something which we cannot afford 

to,”446 zo verklaarde de nieuwe secretaris van cultuur, Ben Bradshaw.447  

 

Op 28 februari 2011 werd productplaatsing officieel geïmplementeerd in de Britse wetgeving, met de 

inwerkingtreding van de hervormde Broadcasting Code (2011). Productplaatsing werd opgenomen in 

sectie 9 met betrekking tot commerciële verwijzingen in televisieprogramma’s (vroeger sectie 10).448  

De bepalingen omtrent productplaatsing werden niet meer gemodificeerd en zijn nauwgezet 

overgenomen in de laatste Broadcasting Code (2013). Ofcom omschrijft de alomvattende begrippen, 

commerciële verwijzingen en sluikreclame, als volgt: 

 

Broadcasting Code 2013, p. 45 

Meaning of “commercial reference”:  

Any visual or audio reference within programming to a product, service or trademark 

(whether related to a commercial or non-commercial organisation) 

 
Meaning of “surreptitious advertising”:  

Surreptitious advertising involves a reference to a product, service or trademark within a 

programme, where such a reference is intended by the broadcaster to serve as advertising 

and this is not made clear to the audience. Such advertising is likely to be considered 

intentional of it occurs in return for payment or other valuable cnsideration to the 

broadcaster or producer. 

 

 

In de Broadcasting Code van 2013 wordt er dus vooreerst verwezen naar sectie 9 die de algemene 

bepalingen omschrijft inzake commerciële verwijzingen op televisie. Deze regels zijn opgesteld om 

“the principles of editorial independence; distinction between advertising and editorial content; 
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transparancy of commercial arrangements; and consumer protection” 449 te vrijwaren en in stand te 

houden. De volgende regels omvatten de potentiële gevaren die de bovenstaande principes kunnen 

ondermijnen bij het gebruik van commerciële verwijzingen op televisie.450 

 

Broadcasting Code 2013 

 
Rule 9.1. Broadcasters must maintain independent editorial control over programming. 

 
Rule 9.2. Broadcasters must ensure that editorial content is distinct from advertising. 

 
Rule 9.3. Surreptitious advertising is prohibited. 

 
Rule 9.4. Product, services and trade marks must not be promoted in programming. 

 
Rule 9.5. No Undue prominence may be given in programming to a product, service or 

trade mark. Undue prominence may result from:  

 The presence of, or reference to, a product, service or trade mark in programming 

where there is no editorial justification; or 

 The manner in which a product, trade mark appears or is reffered to in 

programming 

 

 

Vervolgens wordt er door ofcom een onderscheid gemaakt tussen de volgende, meer specifieke 

reclamevormen: product placement (opnemen van product, dienst, of handelsmerk tegen betaling) 

en prop placement (het gratis opnemen van product, dienst of handelsmerk).  

 

Broadcasting Code 2013, p. 46-47 

Meaning of “product placement”:  

The inclusion in a programme of, or of a reference to, a product, service or trade mark 

where the inclusion is for a commercial purpose and is in return for the market of any 

payment, or the giving of other valuable consideration, to any relevant provider or any 

person connected with a relevant provider and is not prop placement. 

 
Meaning of “prop placement”: 

The inclusion in a programme of, or of a reference to, a product, service, or trade mark 
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where the provision of the product, service or trade mark has no significant value, and no 

relevant provider, or person connected wiht a relevant provider, has received any payment 

or other valuable consideration in relation to its inclusion in, or the refernece to it in, the 

programme, disregarding the costs saved by including the product, service or trade mark ,, 

reference to it, in the programme 

Prop placement involving the supply of products or services that are of “significant value” 

will be treated as product placement and must comply with rules 9.6 to 9.14. 

 
Meaning of “significant value”: 

A residual value that is more than trivial 

 
Meaning of “residual value”:  

Any monetary or other economic value in the hands of the relevant provider other than the 

cost saving  of including the product, service or trade mark, or a reference to it, in a 

programme 

 

 

In de bovenstaande definities wordt er enige aandacht besteed aan bepaalde belangrijke begrippen 

binnen de formulering en die verder worden verduidelijkt in Ofcom’s handleiding van sectie 9 

(Guidance notes).451 

 

Na de bovenstaande achtergrondinformatie kunnen we de specifieke bepalingen omtrent 

productplaatsing nader bekijken, die worden uiteengezet in Rules 9.6 tot 9.11. Deze zijn van 

toepassing zijn op alle programma’s. 

 
 

Broadcasting Code 2013 

 
Rule 9.6. Product placement is prohibited except in the following programme genres:  

a) films 

b) series made for television (or other audiovisual media services) 

c) sports programmes 

d) light entertainment programmes 

 
Rule 9.7. Programmes that fall within the permitted genres must not contain product 
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placement if they are: 

a) news programmes 

b) children’s programmas 

 
Rule 9.8. Product placement must not influence the content and scheduling of a 

programme in a way that affects the responsibility and editorial independence of the 

broadcaster 

 
Rule 9.9. References to placed products, services and trade marks must not be promotional 

 
Rule 9.10. References to placed products, services and trade marks must not be unduly 

prominent. 

 
Rule 9.11. The product placement of the following products, services or trade marks is 

prohibited:  

a) cigarettes or other tobacco products 

b) placement by or on behalf of an undertaking whose principal activity is the 

manufacture or sale of cigarettes or other tobacco products 

c) prescription-only medicines 

 

 

PP-logo                                                                                                                           Broadcasting Code 2013 

 
Rule 9.14. Product placement must be signalled clearly, by means of a universal neutral 

logo, as follows:  

a) at the beginning of the programme in whicht the placement appears 

b) when the programme recommences after commercial breaks 

c) at the end of the programme 

 

 
Vooreerst wordt productplaatsing niet toegestaan in films, series, sportprogramma’s en lichte 

amusementsprogramma’s (Regel 9.6). Verder moet de verantwoordelijkheid en de redactionele 

onafhankelijkheid van de omroepen gevrijwaard worden en mag de inhoud en zendschema’s niet 

aangetast worden door productplaatsing (Regel 9.8). In regel 9.9 vinden we dat het verwijzen naar 

producten, diensten of handelsmerken niet op promotionele wijze mag gebeuren en schrijft regel 

9.10 voor dat er geen overmatige mag geschonken worden aan producten, diensten of 

handelsmerken waarnaar verwezen wordt. Daarnaast is het verboden promotie maken voor 
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sigaretten of medicijnen (Regel 9.11). en zijn de omroepen verplicht om de consument te wijzen op 

de aanwezigheid van productplaatsing in de programma’s met het volgende logo (Regel 9.14):  

 

 

 
Fig. 16: Pp-logo Groot-Brittannië

452
 

 

Tot  slot werd regel 9.7 door Ofcom werd enigszins aangepast en bepaalt dat productplaatsing niet 

alleen verboden is in kinderprogramma’s verboden (wel vastgelegd in AVMS), maar ook in 

nieuwsprogramma’s. Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de bepalingen vastgelegd in Artikel 3(g) 

van de AVMS-richtlijn. 

 

Ofcom heeft nog enkele specfieke formuleringen toegevoegd inzake productplaatsing en zijn van 

toepassing op programma’s geproduceerd onder het Britse jurisdictie. Dit wil zeggen: “any 

programme produced or commissioned by either: an Ofcom-regulated broadcaster or a connected 

person or programmes made by anyone for the first showing on an Ofcom-regulated television 

service”453 

 

Broadcasting Code 2013 

 
Rule 9.12. Product placement is not premitted in the following:  

a) religious programmes 

b) consumer advice programmes 

c) current affair programmes 

 

Rule 9.13. The product placement isof the following is prohibited: 

a) alcoholic drinks 

b) foods or drinks high in fat, salt or sugar 

c) gambling 
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d) infant formula (baby milk), including follow-on formula 

e) all medicinal products 

f) electronic of smokeless cigarettes, cigarette lighters, cigarette papers, or pipes 

intended for smoking 

g) any product, service or trade markt that is not allowed to be advertised on 

television  

 

 
De eerste bijkomende regel (Regel 9.12) omschrijft dat het verboden is om producten, diensten of 

handelsmerken te plaatsen binnen religieuze programma’s, adviesprogramma’s voor de consument 

en actualiteitsprogramma’s. De volgende regel (Regel 9.13) is een verdere uitbreiding van regel 9.11, 

en stelt dat er geen sprake mag zijn van productplaatsing omtrent: alcohol, voedingsmiddelen en 

dranken met een hoog gehalte van vet/suiker/zout, gokspelen, zuigelingenvoeding (babymelk), 

medische producten, elektronische sigaretten/aanstekers/sigarettenpapier of tabakspijpen, elk 

product/dienst/handelsmerk dat niet is toegestaan op televisie (wapens, geweren en escortbureaus), 

binnen een programma. 

 

Met dit overzicht kunnen we stellen dat, in vergelijking met de definities uitgedrukt in de AVMS-

richtlijn, de formuleringen binnen de Broadcasting Code restrictiever van aard zijn, dan die van 

Vlaanderen. 

 

3.4.4 Britse toezichtsorganen voor de regulering inzake reclame 

 

3.4.4.1 The Office of Communications (Ofcom) & Advertising Standards 

Authority (ASA) 

 
Simultaan met de intrede van de commerciële televisie, werd reclame bij wet vastgelegd binnen het 

kader van de ‘Television Act’ (1954).454 Oorspronkelijk stond de Independent Television Authority 

(ITA) in voor de naleving van de Television Act door de publieke omroep, maar vooral door de 

nieuwe commerciële zender ITV, maar dit alles zal uiteindelijk vijftig jaar later onder de bevoegdheid 

van Ofcom vallen. In die tussenperiode ontwikkelde de brancheorganisatie Advertising Association 

(AA), zich in de reclame-industrie en nam de taak op zich om de verscheidene belanghebbenden 

binnen deze sector te vertegenwoordigen. 455  Na belangrijke besprekingen met andere 
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brancheorganisaties in 1961, kwam de Advertising Association tot het besluit dat het tevens van 

belang was om bepalingen te zetten voor reclame in de non-broadcastsector.456 Dit resulteerde tot 

de oprichting van het Committee of Advertising Practice (CAP), die voor het eerst een Code voor de 

non-broadcastsector in het leven riep.457 Een jaar nadien, werd een zusterorganisatie opgericht, de 

Advertising Standards Authority (ASA), die fungeerde als een onafhankelijk bestuurs- en 

toezichtsorgaan inzake de werking van het nieuwe zelfreguleringssysteem binnen de non-

broadcastsector.458 De visies en overtuigingen omtrent reclame bleven zo goed als onveranderd tot 

en met de inwerkingtreding van de Misleading Advertising Directive (1984) en de TVZG-richtlijn 

(1989).459 Deze boden een wettelijk kader aan dat zowel van toepassing was op de non- als 

broadcastregulering, wat uiteindelijk heeft geleid tot co-regulering binnen de twee systemen.460 In 

2000 pleitte de AA voor de creatie van een wettelijk kader geschikt voor alle media binnen de 

industrie, inclusief de mogelijkheid tot zelfregulering en co-regulering met de overheid.461 In 2003, 

nam de nieuwgevormde (super)regulator, Ofcom, de bevoegdheden over van verschillende 

toenmalige regulatoren (BSC, ITC en Oftel), en werd er toestemming gevraagd tot het creëren van 

een zelfregulerend systeem voor de omroepsector.462 In 2004, was er voor het eerst sprake van een 

co-regulerende samenwerking tussen een statutair orgaan (Ofcom) en zelfregulerende organen 

(CAP/ASA), met de beslissing van Ofcom om bevoegdheden inzake televisie en radio over te hevelen 

aan ASA.463 Naast het CAP (non-broadcast), zag een nieuw orgaan het licht, meer bepaald het 

Broadcast Committee of Advertising Practice (BCAP), die zich voortaan zou toeleggen op het 

schrijven en handhaven van de Code voor de broadcastsector.464 Bovendien kreeg het ASA enerzijds 

de autoriteit om de codes te beheren en anderzijds om klachten met betrekking tot beide codes te 

behandelen, in samenwerking met Ofcom.465 

 

3.4.4.2 Missie, Taken/ bevoegdheden en sanctiemogelijkheden 

 
Het Hogerhuis (House of Lords), één van de twee kamers binnen het Brits tweekamerstelsel, 

bespreekt in haar rapport (2011), de regulering omtrent reclame op televisie. Hier wordt vermeld dat 

in het kader van de Communications Act (2003), dat Ofcom “has statutory responsibility for the 

regulation of broadcast advertising in the UK. The Act requires Ofcom to set, and from time to time 

review and revise, codes to secure the standards objectives for the content of televisie (…) services(…). 

                                                        
456

 ASA. Our History. S.l. ASA, s.d. [Online] http://www.asa.org.uk/About-ASA/Our-history.aspx zie bijlagen: p. 123. [09.01.2014] 
457

 IBIDEM. 
458

 IBIDEM. 
459

 BROWN (Andrew). Advertising Regulation and co-regulation: the challange of change, in Economic affairs, 2006, Vol. 26, No. 2, p. 32. 
460

 IBIDEM. 
461

 IBIDEM. 
462

 IDEM, p. 34. 
463

 ASA. Our History. S.l. ASA, s.d. [Online] http://www.asa.org.uk/About-ASA/Our-history.aspx zie bijlagen: p. 123. [09.01.2014] 
464

 IBIDEM. 
465

 IBIDEM. 

http://www.asa.org.uk/About-ASA/Our-history.aspx
http://www.asa.org.uk/About-ASA/Our-history.aspx


 89 

This includes the international obligations the UK must comply with as set out in the EU Audio Visual 

Media Services Directive (AVMS)”466 Echter, met de toestemming van het Parlement in 2004, wordt 

er ook verwezen naar de co-regulering tussen Ofcom en ASA.467  

 
“Under this system, complaints about broadcast advertising are considered and determined by 

the ASA. The key exceptions to this partnership are political advertising, programme 

sponsorship/product placement and investigation of complaints in relation to “participation TV”, 

which remain with Ofcom given the strong links between (…) programming and editorial 

issues.”468 

 

Ofcom wordt omschreven als de communicatieregulator die instaat voor het toezicht op de 

regulering inzake televisie, radio, telecommunicatie, telefonie en postdiensten. Dit toezichtsorgaan 

handelt binnen het kader van de Communications Act (CA) en krijgt onder andere de volgende 

bevoegdheden inzake reclame toegewezen, bepaald in sectie 319 CA en 321 (A):  

☑ Bescherming minderjarigen 

☑ Nakomen vereisten inzake productplaatsing ondergebracht in sectie 321(A) 

☑ Geen inbreuken op het verbod van politieke reclame, ondergebracht in sectie 321(A) 

☑ Het voorkomen van reclame die misleidend, schadelijk of beledigend kunnen zijn op 

televisie  

☑ Het implementeren van internationale verplichtingen inzake reclame in de Britse 

regulering 

☑ Het voorkomen van ongepaste sponsorship op televisie  

☑ Geen onrechtmatige discriminatie tussen adverteerders  

 

Kortom, Ofcom zal handhavend optreden onder meer om de consumenten te beschermen tegen 

schadelijk en beledigend materiaal en ongerechtvaardigde privacy-inbreuken. Wanneer een klacht 

wordt neergelegd met betrekking tot inbreuken aangaande de regels inzake commerciële 

verwijzingen, waaronder productplaatsing, vastgelegd in de Broadcasting Code (niet in BCAP-code), 

zal Ofcom deze verder onderzoeken aan de hand van de onderstaande klachtenprocedure. 
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Fig. 17: Klachtenprocedure Ofcom

469
 

  

Na het neerleggen van de klacht verricht Ofcom een eerste beoordeling van de zogenaamde klacht, 

en tracht na te gaan waarom de omroep de voorschriften binnen de codes niet heeft nageleefd. Na 

verder onderzoek zal dan bepaald worden of er daadwerkelijk inbreuken zijn vastgesteld met 

betrekking tot bepaalde bepalingen van de Code(s). Vervolgens gaat Ofcom zijn bevindingen delen 

met derden, om een voorlopig standpunt en besluit te kunnen formuleren. In deze voorlaatste fase 

wordt een samenvatting weergegeven van de klacht zelf, de onderdelen van het programma die 

gerelateerd zijn aan de klacht, de geschonden voorschriften en de voorlopige beoordeling. Deze 

beoordeling wordt meegedeeld aan de omroep in kwestie en kan reageren op het voorlopig besluit 

van de klacht. Wanneer Ofcom het betoog  van de omroep heeft ontvangen gaan ze over tot het 

beraadslagen om te komen tot eindbeslissing en de omroep een kopie te bezorgen. Na een 

tijdspanne van 48 uur zal Ofcom haar bevindingen en de verklaring waarom er een inbreuk werd 

waargenomen, publiceren in de broadcast bulletins. Bij opzettelijke, ernstige en herhaaldelijke 

inbreuken van omroepen kan Ofcom eventuele sancties opleggen, waaronder het formuleren  van 

aanwijzingen in niet-gesanctioneerde zaken (waarschuwingen of rechtzetting), wettelijke geldboetes 

of het verkorten, schorsen of intrekken van de licentie (uitgezonderd BBC en S4C). 470  

                                                        
469

 OFCOM. Models of Media Regulation. London, Ofcom, 2011, zie bijlagen: p. 178. 
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 OFCOM. Procedures for investigating breaches of content standards for television and radio. London, Ofcom, 1 June 2011. [Online] 
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Fig. 18: Ofcom overzicht
471

 

 

De ASA daarentegen is een onafhankelijk toezichtsorgaan specifiek gericht op reclame en onderzoekt 

mogelijk inbreuken op verschillende vormen van reclame vastgelegd in de BCAP/CAP codes, 

waaronder: 472  

☑ Reclame in magazines en kranten 

☑ Reclame op/in televisie en radio (uitgezonderd diegene onder bevoegdheid van Ofcom) 

☑ Telewinkelen 

☑ Reclame op het internet (banners en displays, betaalde (sponsor)opzoekingen,   

      marketing op websites) 

☑ Reclame in de bioscoop 
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3.4.5 Naleving van de productplaatsingsregels  

 

In het jaarlijks rapport van 2009-2010 werden er door Ofcom 24.400 klachten ontvangen met 

betrekking tot televisie en radio.473 Deze waren voornamelijk gericht op inhoudskenmerken van 

programma’s, zoals aanstootgevende taal en allerlei seksueel getinte en religieuze beledigingen, die 

niet beantwoorden aan de vastgelegde en erkende normen binnen de Britse regulering.474 Ofcom 

stelde vast dat het voornamelijk de programma’s ‘The X Factor’ (ITV1) en ‘Big Brother’ (Channel4), 

maar ook ‘Coronation Street’(ITV1), ‘Eastenders’(BBC1) en ‘The Alan Titchmarsh Show’ (ITV1) waren 

die niet voldeden aan de algemene standaarden.475  Het jaar nadien was er enigszins een stijging 

merkbaar in het aantal neergelegde klachten en werden er zo’n 24.633 indieningen geregistreerd, 

met maar liefst 24.462 klachten aangaande inhoudelijke reclameregels. Opmerkelijk is dat er 9.031 

cases, gerelateerd aan televisie en radio, werden afgesloten, waarvan Ofcom 8.827 cases niet in 

strijd bevond met bepalingen uit de Broadcasting Code, ten opzichte van 168 cases die deze wel 

overschreden.476  

 

Op 1 juni 2011 werd een nieuw klachtenprocedure geïntroduceerd, die voor het eerst 5.980 cases 

(13.682 klachten) mocht onderzoeken, waarbij 277 cases verder onderzoek behoefden. De klachten 

ingediend in april 2011 en mei 2011 werden nog behandeld onder de oude procedure. Deze laatste 

procedure heeft nog 1.283 cases (7.802 klachten) afgesloten, waarvan 1.113 cases de bepalingen in 

de Broadcasting Code niet schonden, en 140 wel een inbreuk pleegden.477 De meest recente uitgave 

van Ofcom’s jaarlijks rapport dateert van 3 juli 2013, waarin 6.141 cases (16.151 klachten) werden 

geëvalueerd inzake televisie en radio. Een totaal van 268 cases (van de 288 cases) werden afgerond, 

waarvan 144 een inbreuk pleegde op de Broadcasting Code, en maar 106 die niet in strijd waren. De 

overige 5.853 andere cases behoefde geen verder onderzoek of vielen buiten het beoordelingskader 

van Ofcom.478 

 

Na het grondig analyseren van de Broadcast bulletins, kan er een onderscheid gemaakt worden 

tussen de cases inzake productplaatsing/commerciële verwijzingen en andere reclamevormen. 

Gebaseerd op de resultaten kan er vastgesteld worden dat in 2009 nog geen klachten inzake 
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productplaatsing werden ingediend, maar wel met betrekking tot kwantitatieve bepalingen van 

reclame (65), sponsoring (69), overmatige aandacht (7) en commerciële verwijzingen (79). Hierbij 

waren het hoofdzakelijk programma’s van ITV en Channel4 die geacht werden in strijd te zijn met de 

regels omtrent de laatste categorie. Echter, bij ITV werd er 12 keer geen inbreuk vastgesteld 

(tegenover slechts twee inbreuken) en bij Channel4 waren er 14 als niet tegenstrijdig bevonden 

(tegenover amper één inbreuk). Opmerkelijk is dat de meeste klachten inzake commerciële 

verwijzingen in 2009, niet in strijd werden verklaard (51), terwijl er slechts 27 inbreuken werden 

geregistreerd, waaronder 21 zonder een werkelijke sanctie en 6 met een waarschuwing. 

 

In 2010 werd er door Ofcom 40 cases met betrekking tot productplaatsing (7) en commerciële 

communicatie (33) vastgesteld. Het merendeel van deze dossiers pleegden geen inbreuk op de 

Broadcasting Code (26), terwijl er 14 wel in overtreding waren. Zo’n 9 beslissingen bevatten geen 

nader bepaalde sancties en bij 5 cases werd er een waarschuwing ingediend. Het gaat dan 

voornamelijk om de omroepen ITV (14 cases), Channel4 (3 cases), Sky (3 cases: 1 x geen sanctie en 2 

x geen inbreuk ) en HidayatTV (3 cases: 1 waarschuwing en 2 x geen inbreuk) waartegen klachten 

werden ingediend. Opvallend is dat ITV geen enkele keer een werkelijke inbreuk pleegde, net als 

Channel4. Sky en Hidayat TV daarentegen pleegde wel een inbreuk, maar één zonder sanctie (Sky) en 

één met waarschuwing (Hidayat TV). 

 

Het jaar nadien werd een recordaantal klachten ingediend ten aanzien van productplaatsing (25) en 

in mindere mate inzake commerciële verwijzingen (25). Maar liefst 32 dossiers werden beoordeeld 

niet in strijd te zijn en 2 cases werden opgelost via wederzijdse overeenkomst. Voor het eerst werd 

er naast inbreuken zonder specifieke sancties (11) en inbreuken met waarschuwingen (4), ook een 

wettelijk geldboete bepaald van £75.000. Verder werden de meeste klachten ingediend tegen 

(opnieuw) ITV  (18 cases), maar ook tegen Sky (6 cases), BBC (6 cases) Comedy Central (3 cases) en 

ABS-CBN (3 cases). 

 

In 2012 moest Ofcom oordelen over slechts 16 cases aangaande productplaatsing en commerciële 

verwijzingen. Het merendeel van de dossiers gingen over deze laatste, waar men 10 inbreuken heeft 

vastgesteld (1 met waarschuwing + 9 zonder nader bepaalde sanctie) en 5 die niet in strijd waren. De 

omroepen die de meeste inbreuken zouden gepleegd hebben, waren voornamelijk ITV (3 cases), 

Channel4 (3 cases) en Channel5 (2 cases). Terecht, want 6 keer werd er een inbreuk vastgesteld, 

tegenover 2 (ITV1 en Channel4) die niet in strijd waren met de Broadcasting Code. Met betrekking 

tot productplaatsing waren er 2 cases waarbij één als geen inbreuk werd beschouwd (ITV1) en de 

andere omroep (Al-AlamiaTV) een wettelijk boete van £30.000 werd opgelegd.  
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Tot slot werd in 2013 zo’n 19 cases onder de loep genomen, waarvan 17 gerelateerd waren aan 

commerciële verwijzingen en 2 aan productplaatsing. Opmerkelijk is dat, ten opzichte van de 

voorgaande jaren, er slechts 1 case (Channel4) niet in strijd was met de regels inzake promotie van 

goederen, terwijl de overige cases een inbreuk pleegden op de relevantie reclameregels. Zo’n 12 

omroepen, voornamelijk ITV en NTV, werden gesanctioneerd met een waarschuwing, de overige 

omroepen pleegden een inbreuk, zonder het opleggen van verdere sancties. 

 

Tot op het heden (mei 2014) heeft Ofcom zich moeten uitspreken over 7 cases inzake 

productplaatsing en slechts 3 inzake commerciële verwijzingen. Alle cases werden in strijd gevonden 

met de Broadcasting Code, terwijl er in de voorgaande jaren minder schendingen werden vastgesteld 

en meer die niet in strijd waren. 

 

Kortom, het is opvallend dat in de jaren 2009 tot 2011 voornamelijk geen inbreuken werden 

vastgesteld, in vergelijking met de jaren nadien. Bovendien verminderde het aantal klachten inzake 

commerciële verwijzingen elk jaar, anders dan productplaatsing die in de jaren 2009 en 2010 in 

stijgende lijn aanving, een terugval zag in 2012 en 2013, maar opnieuw een toename van klachten 

optekende in 2014. Vervolgens werd het duidelijk dat de meeste klachten gericht waren naar de 

commercieel getinte zender, ITV, gevolgd door Channel 4. 

 

3.4.6 Een aantal cases onder de loep  

 

Op 20 juni 2011 werd de beslissing van Ofcom gepubliceerd in de Broadcast Bulletin, naar aanleiding 

van een klacht omtrent het programma ‘Saturday Night Special’, dat werd uitgezonden door Noor TV 

op 13 november 2010. In dit programma werden kijkers opgebeld die (grote) sommen geld hadden 

gedoneerd in ruil voor gebeden voor zichzelf en gerelateerden. Ofcom concludeerde dat er 

aansporingen werden gemaakt door de presentator door het aanprijzen van gebeden ten voordele 

van de kijkers, wat in strijd is met de regels 2.1 (bescherming consument tegen schadelijke content) 

en 4.6 (het uitbuiten van gevoelens bij het publiek door religieuze programma’s) in de Broadcasting 

Code 2010. Daarnaast werden de donaties van de kijkers niet gebruikt voor het aangegeven doel, 

wat een inbreuk pleegt op de regels 2.2 (feitelijk programma’s mogen niet misleiden) en 10.15 

(beroep doen op geldmiddelen). Tot slot was het programma in strijd met regel 10.3 (geen 

overmatige sponsoring) omwille van een DVD die werd aangeprezen doorheen de show. Door de 
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ernstige aard van deze schending, besliste Ofcom dat het programma op alle vlakken een inbreuk 

pleegde en verplichtte Noor TV een geldboete te betalen van £75.000. 479 

 

Een volgende klacht werd ingediend tegen Al-Alamia TV betreffende vier afleveringen, uitgezonden 

op 7, 14, 21 en 29 oktober 2011, van het programma ‘Miss Arab London 2011’. Ofcom vond dat, op 

basis van een aantal fouten aangaande het berekenen van de stemmen en de onduidelijke 

informatie over ‘on-air invitations’, Al-Alamia TV een inbreuk pleegde op de regels 2.13 

(omroepwedstrijden en stemmingen moeten eerlijk verlopen) en 2.14 (geen aanzienlijke misleiding 

van de omroepen in wedstrijden en stemmingen) van de Broadcasting Code 2011. Verder werd in de 

vooraf opgenomen programma’s gerefereerd naar vier bedrijven die de deelnemers gingen 

bezoeken. Het gebruik van en de overmatige aandacht ten opzichte van deze on-air sponsors werd 

uitgebuit ten voordele van de bedrijven en had de inhoud van het programma aangetast. Dit had tot 

gevolg dat de redactionele onafhankelijkheid van de omroep in vraag werd gesteld. Ofcom 

concludeerde dat het bovenstaande in strijd was met de regels 9.8 (pp mag de redactionele 

onafhankelijkheid niet schenden), 9.9 (verwijzingen naar producten, diensten en handelsmerken 

mogen niet promotioneel zijn) en 9.10 (verwijzingen naar producten, diensten en handelsmerken 

mogen niet overmatig aanwezig zijn). Bovendien werden er andere bedrijven getoond, die niet 

betaald hadden voor het promoten van hun bedrijf, maar wel de kans kregen om de positieve 

eigenschappen en kwaliteiten van het bedrijf te beschrijven, wat in strijd is met regels 9.4 (geen 

promotie van producten, diensten of handelsmerken) en 9.5 (geen overmatige aandacht aan 

producten, diensten en handelsmerken). Tot slot werd de aanwezigheid van productplaatsing niet 

aangeduid, zoals werd vastgelegd in regel 10.14 (pp-logo). Ofcom concludeerde uit de bovenstaande 

vaststellingen dat de meest geschikte sanctie een geldboete was van £30.000.480 

 

Sindsdien werden er geen wettelijke sancties meer uitgesproken omtrent cases inzake 

productplaatsing en/of commerciële verwijzingen. 
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 96 

3.5 Vergelijking tussen Vlaanderen en Groot-Brittannië 

 
3.5.1 Vergelijking omroepmarkten 

 

In het Vlaamse omroeplandschap staan de commerciële en publieke omroepen naast elkaar en 

speelt de overheid een matige rol. De onderhandelingen en beslissingen worden voornamelijk 

genomen tussen het beperkt aantal mediagroepen en de staat. Ondanks het feit dat een 

democratisch corporatistisch systeem de neiging heeft om zijn markt(en) af te schermen, is deze 

aanpak niet zo nauw toegepast bij het aanvaarden van de regulering betreffende productplaatsing. 

Bij de implementatie van de Europese richtlijn werden geen strengere maatregelen opgenomen 

binnen het nationaal beleid. In vergelijking met het omroepmarkt binnen Groot-Brittannië, die berust  

op het liberale model, domineren de marktmechanismen, meer bepaald de vele mediagroepen, 

terwijl de overheid zich terughoudend opstelt. Dit model steunt voornamelijk op het systeem van 

zelfregulering, ter bevordering van de economie. Echter, het proces om productplaatsing toe te 

passen in het nationaal beleid, verliep nochtans moeizaam en gebeurde uiteindelijk met enige 

tussenkomst van de overheid.  

 

Tot slot is het verschil qua omvang en financiële middelen van beide markten duidelijk zichtbaar. 

Door Ofcom en ASA zijn er maar liefst 1.273 cases behandeld inzake reclame op radio en televisie 

over een tijdspanne van zes jaar, terwijl er slechts 221 cases werden onderzocht door de VRM. Met 

betrekking tot productplaatsing heeft Vlaanderen zo’n 32 cases onder de loep genomen sinds 2009, 

terwijl Groot-Brittannië zo’n 43 cases overgezocht sinds 2011. Dit bevestigt nogmaals de enorme 

omvang en complexiteit van de omroepmarkt binnen Groot-Brittannië, die wordt beschouwd als de 

tweede grootste markt in de wereld.481  Het open marktsysteem heeft al een enorm aantal 

mediagroepen vanuit verschillende landen aangetrokken, welke actief zijn binnen de verschillende 

mediavormen in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft Groot-Brittannië gemakkelijker toegang tot 

financiële middelen, waardoor de geldboetes beduidend hoger liggen (£30. 000 = €37.000 – £75.000 

= € 92.000) dan in Vlaanderen (€ 1.250 - € 20.000). Echter, het aantal klachten wordt vaker beboet in 

Vlaanderen, hoofdzakelijk met betrekking tot de overmatige aandacht en het gebruik van het logo, 

terwijl in Groot-Brittannië juist minder inbreuken worden vastgesteld, maar in geval van een 

schending het zwaartepunt voornamelijk ligt bij het onderscheiden van reclame en redactionele 

inhoud, het verbod van productplaatsing binnen een aantal programma’s en het behoud van 

redactionele controle. 
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3.5.2 Vergelijking Mediadecreet en Broadcasting Code 

 
Er kan vastgesteld worden uit de bovenstaande bevindingen dat de Europese richtlijn op een 

verschillende manier is geïmplementeerd in de nationale regelgeving door Vlaanderen en Groot-

Brittannië. Een opvallende waarneming is dat Groot-Brittannië de bepalingen betreffende 

productplaatsing van de Europese richtlijn slechts in 2011 heeft opgenomen in de Broadcasting Code 

van 2011. Vlaanderen daarentegen was één van de eerste landen die vlak na de inwerkingtreding van 

de Europese richtlijn, het mediadecreet (2009) heeft aangepast aan de voorschriften. Echter, de 

Britse Code had wel een artikel (Regel 10.5 BC 2009) vastgelegd waarin productplaatsing niet werd 

toegestaan, terwijl het Vlaamse decreet geen specifiek verwijzing naar productplaatsing had 

opgenomen.  

 

Waarom waren de Britten niet opgezet met deze reclamevorm? Ondanks de liberale en commerciële 

denkwijze van het Verenigd Koninkrijk hechten ook zij belang aan de culturele waarde van de media. 

Het aanvaarden van de alternatieve reclamevorm verliep dus maar moeizaam, door de 

tegenstrijdigheid met de norm die bepaalt dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen 

reclame en redactionele inhoud.  

 
“The prohibition was itself an acknowledgement that there was something about the nature of 

media content that was intrinsically valuable and should not be exposed to the risk of corruption 

by the intrusion of paid-for content.”482 

 

Echter, na overleg tussen alle partijen heeft men getracht om tot een compromis te komen die de 

guldemiddenweg definieert tussen de twee uiterste grenzen van de markt. Door de recente 

aanvaarding van productplaatsing in 2011, is het nog steeds iets of wat afwachten wat hun meer 

restrictieve regels en afdwingende aanpak zal bieden voor het toekomstig televisielandschap.483 

Vlaanderen daarentegen heeft heel nauwgezet de bepalingen overgenomen, en ligt in de lijn van de 

Europese richtlijn, maar hecht ook belang aan het onderscheiden van reclame en redactionele 

content, zoals Groot-Brittannië (Art. 100, § 1 MD  Regel 9.2 BC). 

 

Inhoudelijk volgen beide landen nagenoeg de Europese richtlijn, wanneer ze bepalen in welke 

programma’s productplaatsing is toegelaten (Art. 99, 1° MD  Regel 9.6 en 9.7 BC). Ook de 

voorwaarden waaraan de programma’s die productplaatsing bevatten moet voldoen, waaronder 
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overmatige aandacht en waarborgen van redactionele onafhankelijkheid, zijn gelijklopend. (Art. 100, 

§1, 1°, 2°, 3°, 4° MD  Regel 9.8, 9.9, 9.10, 9.14 BC). Echter, de bepalingen die productplaatsing 

verbieden (sommige programma’s en voor bepaalde producten of diensten) zijn veel uitgebreider in 

Groot-Brittannië dan in Vlaanderen. (Art. 101, 1° en 2° MD Regel 9.11, 9.12 en 9.13). Ook de 

algemene noemer voor het promoten van goederen, diensten of handelsmerken worden anders 

aangeduid (in Vlaanderen onder commerciële communicatie en in Groot-Brittannië onder 

commerciële verwijzingen).  

 

3.5.3 Vergelijking Regulatoren en handhavings-/sanctiemogelijkheden 

 

In Vlaanderen is er één overkoepelende regulator voor de media (VRM) die het volledige 

takenpakket inzake reclame, waaronder productplaatsing, op zich neemt. In Groot-Brittannië 

daarentegen zijn de taken qua reclamevormen verdeeld over het onafhankelijk statutair orgaan 

Ofcom, die zich inzet betreffende productplaatsing, politieke reclame, participatie TV en sponsoring,  

en het onafhankelijk specifiek reclame-orgaan ASA die de overige reclamevormen – en thema’s zich 

toe-eigent. 

 

Het Vlaamse systeem maakt voornamelijk onderscheid tussen klachten inzake commerciële 

communicatie, waaronder productplaatsing, en beslissingen met een ander onderwerp, waaronder 

radio. Groot-Brittannië gaat de klachten enerzijds categoriseren onder mediavormen (radio, televisie 

magazines/kranten, internet en mobiel) en anderzijds op specifieke thema’s neergelegd in de 

Broadcasting Code (kinderen, harm & offence, misdaad, religie, overmatige aandacht, verkiezingen, 

fairness & privacy en commerciële verwijzingen in televisie en radio). Een opmerkelijke bevinding is 

dat Vlaanderen veel meer financiële sancties oplegt en geen onderscheid maakt tussen publieke of 

commerciële omroepen. Ofcom daarentegen legt zich meer toe op waarschuwingen en 

opvolgingen/begeleidingen, kan geen uitspraken maken t.a.v. de BBC en en stelt minder inbreuken 

vast. 
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3.6 Besluit 

 

Het is duidelijk dat de Europeanisering en de liberalisering van de omroepmarkt heel wat spanningen 

en veranderingen teweeg hebben gebracht binnen beide landen. Uit deze analyse blijkt dat het 

bestuderen van de Vlaamse en Britse omroepmarkt en hun mediasystemen hebben geleid tot een 

opvallend gevolg bij de implementatie van de Europese richtlijn in het nationaal beleid en de 

afdwinging hiervan.  

 

Vooreerst werd er vastgesteld dat in de Vlaamse omroeplandschap de commerciële en publieke 

omroep naast elkaar staan en de staat een kleine rol speelt in het marktgebeuren. Ondanks het feit 

dat het democratisch corporatistisch Vlaanderen normaal de neiging heeft om hun markt met zijn 

spelers te beschermen, werd deze aanpak niet gehanteerd bij het implementeren van de bepalingen 

inzake productplaatsing. Immers, net na de inwerkingtreding van de Europese richtlijn, werd deze 

reeds nauwkeurig geïmplementeerd binnen het nationaal beleid, zonder strengere maatregelen op 

te nemen. Het Britse omroepensysteem daarentegen is gekenmerkt door het liberale model, wat wil 

zeggen dat de marktmechanismen het heft in eigen handen hebben, en de overheid zo weinig 

mogelijk gezag heeft. Echter, met de introductie van de regulering betreffende productplaatsing 

werd deze niet meteen opgenomen in de nationale regulering. Slechts in 2011 werd er tot een 

compromis gekomen om productplaatsing toe te laten, maar dan onder voorwaarde dat er een meer 

restrictief beleid werd gehanteerd. Beide landen hebben een andere houding aangenomen ten 

opzichte van de implementatie van de productplaatsingsregels. 

 

Vervolgens kan er uit de resultaten afgeleid worden dat Vlaanderen opnieuw meer beschermend 

optreedt door voornamelijk geldboetes op te leggen om de naleving van de bepalingen inzake 

productplaatsing af te dwingen. Ondanks het feit dat Vlaanderen een kleine markt is, werden er toch 

enkele inbreuken geregistreerd en gesanctioneerd. Dit om het kijkerspubliek te beschermen tegen 

onnodige of misplaatste verwijzingen naar producten, diensten of merken. Ongeacht het feit dat er 

geen striktere bepalingen zijn neergelegd in het mediadecreet, wordt er wel veel belang gehecht aan 

het correct naleven van het vastgelegd wettelijk kader. De regulering inzake productplaatsing en 

afdwinging ervan staat eigenlijk nog in zijn kinderschoenen in Groot-Brittannië. Niettegenstaande 

hun streven naar het beschermen van hun (jonge) kijkers, door meer beperkende voorschriften neer 

te leggen in de Broadcasting Code, werden weinig schendingen vastgesteld en amper sancties 

opgelegd door Ofcom. Wat doet twijfelen over de effectiviteit en doeltreffendheid  van het Britse 

handhavingssysteem. 
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4. Algemene Conclusie 

 
Vooreerst werd er door middel van een literatuurstudie de ontwikkeling van de Europese 

audiovisuele markt geschetst, alsook de drijfveren die hebben geleid tot het vernieuwen van de 

nationale mediamarkten en de beschrijving van productplaatsing. Nadien volgde een kwalitatief 

onderzoek, waarbij de Europese Richtlijn, het mediadecreet en de Broadcasting Code werd 

geanalyseerd en dit binnen de context van de Vlaanderen en Groot-Brittannië. Op basis van die 

bevindingen die binnen de literatuurstudie en het empirisch kader werden geconstateerd, kan er een 

antwoord geformuleerd worden op de onderzoeksvragen. 
 
 Hoe verschillend is de interpretatie van de Europese richtlijn in Vlaanderen ten opzichte van Groot-

Brittannië? 

 
Uit het empirisch luik blijkt dat Vlaanderen binnen de categorie van het democratisch 

corporatistische mediasysteem valt, waarbij het begrip ‘bescherming’ centraal staat. Jarenlang had 

Vlaanderen haar eigen beleid omtrent televisie en reclame, en stonden de commerciële en publieke 

omroep naast elkaar in het Vlaamse omroeplandschap. Ook de overheid speelde een rol binnen het 

marktmechanisme, als beschermer en verstrekker van subsidies. Door hun beschermende visie 

stonden ze ook niet erg optimistisch tegenover het implementeren van de eerste Europese richtlijn 

(1989), die de liberalisering van de Vlaamse markt en regulering voor ogen stelde. Dit was een hele 

aanpassing voor kleinere landen die een kleinere markt en altijd een meer beschermend en strikt 

beleid hebben gehanteerd, zoals Vlaanderen. Immers, deze deregulering en liberalisering was zeker 

moeilijk voor Vlaanderen om op te boksen tegen buitenlandse omroepen die de Belgische en/of 

Vlaamse televisie- en reclamebeleid schenden. Echter, met de aanvaarding van de AVMD-richtlijn, 

zag Vlaanderen zich genoodzaakt om te reageren op het stijgend aantal buitenlandse omroepen en 

hun Vlaamse bedrijven, met een achteruitgaand aandeel, te ondersteunen en te beschermen. Na 

2007, werden de reclameregels dus verzacht en werden de bepalingen van de nieuwe Europese 

richtlijn, waaronder productplaatsing, nauwkeurig overgenomen binnen het wettelijk kader. Toch is 

het opmerkelijk dat een beschermend Vlaanderen geen strengere bepalingen heeft ontworpen en 

opgenomen, die de vrijwaring van de markt en consument nog beter zou kunnen verzekeren.  

 

Groot-Brittannië daarentegen wordt gesitueerd binnen een liberaal mediasysteem, die een open en 

vrije markt voor ogen hebben. Dit kwam ook tot uiting door het vroegtijdig invoeren van het 

commercieel systeem in de jaren 1950. Alvorens er sprake was van Europeanisatie en ‘regulatory 

competition’, had Groot-Brittannië al concurrentie geïntroduceerd in de televisiemarkt, waarbij 
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geleidelijk aan meer omroepen binnen werden gelicensieerd. In de jaren 1990 kwam er dan een 

einde aan dit systeem, naar aanleiding van onvrede van de binnenlandse mediabedrijven en andere 

lidstaten. Hierdoor werd er een algemeen beleid opgesteld die op alle omroepen van toepassing 

waren, wat een explosie van kanalen tot gevolg had. Echter, met de aanvaarding van de AVMD-

richtlijn, werden slechts enkele van de voorschriften opgenomen in het Britse omroepbeleid, terwijl 

andere bepalingen zoals productplaatsing, niet in de lijn lag met de Engelse visie. Dit laatste kan op 

zijn minst merkwaardig genoemd worden, omdat het Verenigd Koninkrijk vaak zelf verder wil gaan 

dan het Europees beleid. Door hun afwijzende houding, werd de regulering inzake productplaatsing 

slechts in 2011 opgenomen in het nationaal beleid, onder strikte voorwaarden. Ondanks hun liberale 

visie, waren ze erg gepreserveerd over de implementatie van de productplaatsingsregels, en werden 

er strengere maatregelen getroffen die werden bijgevoegd in de regulering. 

 
Hierdoor kunnen we stellen dat Vlaanderen een minder restrictieve interpretatie heeft van de 

Europese richtlijn, zeker met betrekking tot productplaatsing, dan Groot-Brittannië. 

 
 Welke actoren zijn betrokken bij het expliciteren en controleren van regulering omtrent 

productplaatsing binnen beide landen? 

 
In 2006, werd in Vlaanderen de Vlaamse Regulator voor media in het leven geroepen door de 

overheid, in navolging van de Europese richtlijn. Deze onafhankelijke toezichthouder waakt over de 

naleving van het mediadecreet en kan optreden bij geschillen inzake reclamebepalingen. Aangaande 

klachten omtrent productplaatsing is de Algemene Kamer bevoegdheid om van overheidswege of 

naar aanleiding van inbreuken, stappen te ondernemen en de gegrondheid van de overtreding 

verder te onderzoeken. Bij het optekenen van klachten wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

klachten betreffende commerciële communicatie (televisie), waaronder productplaatsing, en 

beslissingen omtrent radio en andere kwesties. In geval van een inbreuk zal de Kamer, naargelang de 

ernst van de inbreuk, één van de volgende sancties opleggen: een waarschuwing, een verplichting 

tot rechtzetting, het opleggen van administratieve geldboetes en/of het schorsen of intrekken van de 

zendvergunning.  

 

Klachten omtrent reclamevormen in Groot-Brittannië, worden voornamelijk onderzocht door het 

zelfregulerend orgaan inzake reclame, ASA. Echter, geschillen met betrekking tot productplaatsing, 

sponsoring en politieke reclame, worden nog steeds door Ofcom behandeld. Deze laatste zal 

handhavend optreden om de consumenten te beschermen tegen schadelijk, nadelig of beledigend 

materiaal. Ingediende klachten betreffende de regels inzake commerciële verwijzingen en 

productplaatsing, vastgelegd in de Broadcasting Code, worden via een klachtenprocedure getoetst. 
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Bij het waarnemen van opzettelijke, ernstige en herhaaldelijke inbreuken kan Ofcom sancties 

opleggen, waaronder een waarschuwing/rechtzetting, wettelijke geldboete of het verkorten, 

schorsen of intrekken van een licentie (uitgezonderd BBC en S4C).  

 
 Hoe doeltreffend is het afdwingen van deze productplaatsingsregels in Vlaanderen en Groot-

Brittannië? 

 
Ondanks het feit dat Vlaanderen geen strengere maatregelen heeft getroffen inzake 

productplaatsing, en dus de minimumbepalingen heeft geïmplementeerd, kan er vastgesteld worden 

dat deze regels toch via een traditioneel en strikt optreden worden afgedwongen. Door middel van 

het opleggen van voornamelijk geldboetes, wordt de naleving van de bepalingen inzake 

productplaatsing op een zeer effectieve manier afgedwongen. Het aantal inbreuken inzake 

commerciële communicatie, inclusief productplaatsing is gedaald, doorheen de laatste vijf jaar, van 

49 cases in 2009 tot 13 cases in 2013.   

 

In tegenstelling tot de Vlaanderen werd in de beginjaren niet vaak inbreuken geregistreerd in Groot-

Brittannië, alsook weinig geldelijke sancties hieromtrent opgelegd. Slechts 16 cases (van 50 cases) 

zouden in 2009 een inbreuk hebben gepleegd, waarvan 4 er vanaf kwamen met een waarschuwing, 

slechts 1 met een geldboete, en de overige cases hadden geen nader bepaalde sancties gekregen. 

Het daaropvolgende jaar werden er al meer inbreuken (11 van de 16 cases) vastgesteld, al werden 

deze nog steeds niet genoeg gesanctioneerd. Amper 2 cases kregen sanctie opgelegd, waarvan 1 een 

waarschuwing, en de andere een geldboete. Vorig jaar werd er voor het eerst meer waarschuwingen 

gegeven (12), dan geen nader bepaalde sancties (6). Uit deze resultaten kan er vastgesteld worden 

dat afdwingen van de naleving van de regels nog niet zo effectief en doeltreffend is geweest, 

ondanks het vastleggen van strengere principes.  

 
Hoe wordt er omgegaan met de omzetting, de implementatie en het afdwingen van Europese 

productplaatsingsregels binnen de wetgeving van Groot-Brittannië en Vlaanderen?’ 

 
Deze masterproef heeft inzage geboden in het Europese productplaatsingsregime en de omzetting, 

implementatie, afdwinging van productplaatsingsregels in Vlaanderen en Groot-Brittannië. Er werd 

vastgesteld dat de twee landen een andere benadering hanteren om de regulering betreffende het 

omzetten, implementeren en afdwingen van productplaatsingsregels, door hun afwijkende 

mediasystemen en denkbeelden. Vlaanderen, hanteert een efficiënte en effectieve manier van 

afdwingen, terwijl Groot-Brittannië, naar mijn mening, nog verder moet ontwikkelen. 
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5. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

In deze eindverhandeling werd er onderzocht welke factoren, actoren en benaderingen hebben 

bijgedragen bij de omzetting, implementatie en afdwinging van Europese productplaatsingsregels in 

Vlaanderen en Groot-Brittannië. De VRM hanteert een doeltreffendere manier van afdwingen, 

terwijl Groot-Brittannië, naar mijn mening, nog verder moet ontwikkelen. Echter, door het beperkt 

aantal bronnen over de Britse omroepsector, alsook de  omvang en complexiteit van de markt, is het 

erg aangeraden om een specifieke casestudie te voeren naar de televisie- en reclamemarkt in Groot-

Brittannië. Zo lijkt het opvolgen van de ontwikkelingen binnen de Britse  regulering en zijn 

afdwingingssysteem (eventuele hervormingen, aanpassing handhavingsmethoden, aantal inbreuken, 

enz.), iets wat sterk aanbevolen kan worden. 

 

Ook het in kaart brengen en analyseren van de implementatie, omzetting en afdwinging van 

productplaatsingsregels binnen andere Europese lidstaten, zou een enorme meerwaarde kunnen 

bieden om een totaalbeeld te schetsen van reclamevormen binnen de televisiemarkt. Alsook het 

bestuderen van productplaatsing en het beleid aangaande andere mediavormen kan vernieuwende 

inzichten met zich meebrengen. 

 

Een andere aanbeveling is het onderzoeken van andere variabelen die een invloed kunnen hebben 

op de relatie productplaatsing en beleid. Hierbij kan er verwezen worden naar de standpunten van 

mediabedrijven/omroepen en adverteerders en hun rol die ze spelen in het beleidsproces. 

 

Tenslotte, iets wat wel vermeld werd in deze masterproef, maar niet zo diep werd uitgespit, is de 

mediaconcentratie (en media ownership) in Vlaanderen en Groot-Brittannië. Het zou namelijk erg 

interessant zijn om een volledig en up-to-date overzicht te hebben over media ownership en 

mediaconcentratie in de Britse mediasector en meer kennis te verwerven over de werking 

hieromtrent binnen de televisiemarkt.  
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Overzicht belangrijke uitgangspunten en wijzigingen Richtlijn ‘Televisie Zonder Grenzen’ 1989 en 1997  en Richtlijn ‘Audiovisuele Mediadiensten’ 2007 

 
Hoofdstuk I: Definities 

 

 Uitgangspunten Inhoudsbepaling Richtlijn 

Art. 1 (h) Audiovisuele 

commerciële 

communicatie 

Beelden met of zonder geluid die gemaakt zijn om goederen, diensten of iconen, direct of indirect, te promoten. Zulke afbeeldingen worden begeleid of ingevoegd in 

een programma in ruil voor betaling of gelijkaardige overwegingen  of voor zelf-promotionele doeleinden. Vormen van commerciële communicatie omvatten onder 

andere televisiereclame, sponsering, telewinkelen en productplaatsing 

2007 

Art. 1 (b) 

Art. 1 (c)  

Art 1. (i) 

Televisiereclame  Door een overheidsbedrijf of particuliere onderneming tegen vergoeding of soortgelijke betaling uitgezonden boodschap - in welke vorm ook - in verband met de 

uitoefening van enige commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep met het oog op de bevordering van 

de levering van goederen of diensten tegen betaling, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen. 

1989 

1997 

2007 

Art. 1 (c) 

Art. 1 (d) 

Art. 1 (j) 

Sluikreclame Het vermelden of vertonen van goederen, diensten, naam, handelsmerk of activiteiten van een producent van goederen of een dienstverlener in programma's, indien 

dit door de omroep wordt gedaan met de bedoeling reclame te maken en het publiek kan worden misleid omtrent de aard van deze vermelding c.q. vertoning. Deze 

bedoeling wordt met name geacht aanwezig te zijn indien tegenover de vermelding c.q. vertoning een geldelijke of andere vergoeding staat. 

1989 

1997 

2007 

Art. 1 (d) 

Art. 1 (e) 

Art. 1 (k) 

Sponsoring Elke bijdrage van een overheidsbedrijf of particuliere onderneming die zich niet bezighoudt met televisie-omroepactiviteiten of met de vervaardiging van audiovisuele 

produkties, aan de financiering van televisieprogramma's met het doel zijn naam, handelsmerk, imago, activiteiten of realisaties meer bekendheid te geven. 

1989 

1997 

2007 

Art. 1 (f) 

Art. 1 (l) 

Telewinkelen Directe aanbiedingen via de omroep, ten opzichte van het publiek, met een blik op de goederen of producten, inclusief onroerende goederen, rechten en 

verplichtingen, in ruil voor een vergoeding. 

1997 

2007 

Art. 1 (m) Productplaatsing Elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk 

binnen het kader van een programma, tegen betaling of soortgelijke vergoeding 

2007 

 
Hoofdstuk II: Algemene bepalingen ⇒ Voor alle audiovisuele mediadiensten geldende bepalingen 

 
Art. 3 (g) Beperkingen 

productplaatsing over 

de grenzen heen 

1. Productplaatsing is verboden 

2. Bij wijze verzachting van paragraaf 1 is productplaatsing toegelaten tenzij een lidstaat het tegendeel beslist 

 In cinematografische werken, films, series (gemaakt voor audiovisuele mediadiensten), sportprogramma’s en licht amusement programma’s 

 Waar er geen betaling is, maar enkel een gratis voorziening van bepaalde goederen of diensten 

Deze verzachting is niet van toepassing op kinderprogramma’s 

Programma’s die productplaatsing bevatten moeten voldoen aan de volgende voorschriften: 

a) Hun content mag geen invloed hebben op de verantwoordelijkheid en redactionele onafhankelijkheid van de verlener van mediadiensten 

b) Geen rechtstreekse aansporing tot het kopen of huren van goederen of diensten, zeker in verband met speciale aanprijzingen 

c) Geen overmatige aandacht geven aan een product 

d) Kijkers moeten goed geïnformeerd zijn over de aanwezigheid van productplaatsing. Programma’s die productplaatsing bevatten moeten dit 

aanduiden aan het begin en einde van het programma, alsook na een reclameblok 

Uitzonderlijk kunnen lidstaten afzien van de voorschriften in (d), wanneer het programma geen productie is van de verlener of deze geen volmacht heeft  

3. Evenement programma’s mogen geen productplaatsing bevatten met betrekking tot:  

 Tabaksproducten of sigaretten of ondernemingen wiens voornaamste activiteiten bestaat uit het vervaardigen of verkopen  

 Specifieke medische producten of medische behandeling die enkel op voorschrift te verkrijgen zijn binnen de lidstaten 

2007 
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Hoofdstuk IV: Televisiereclame, sponsering en telewinkelen ⇒ Televisiereclame en telewinkelen 

 
Art. 10 Strikte scheiding tussen 

redactionele en 

reclameboodschappen  

1. Duidelijk scheiding tussen televisiereclame (en telewinkelen) en programma-aanbod door middel van akoestische en/of optische middelen 

2. Afzonderlijke reclamespots (telewinkelspots) moeten afzonderlijk blijven 

3. Bij reclame ( en telewinkelen) geen gebruik maken van subliminale technieken 

4. Sluikreclame (en telewinkelen) is verboden 

⇒ 

1. Televisiereclame en telewinkelprogramma’s dienen duidelijk herkenbaar te zijn en te kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder 

afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken dienen tele- visiereclame en telewinkelprogramma’s met visuele en/of akoestische en/of 

ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma te worden gescheiden 

2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering, behalve in uitzendingen van sportevenementen.”. 

1989 

1997 

2007 

Art. 11  Invoegen 

reclameboodschappen 

tussen programma’s 

1. Reclame (en telewinkelen) invoegen tussen programma’s, onder bepaalde voorwaarden zodat de integriteit en waarde van de uitzendingen niet worden 

geschaad 

2. Sportuitzendingen samengesteld uit zelfstandige onderdelen: reclame (en telewinkelen) enkel tussen zelfstandige onderdelen of tijdens pauzes 

3. Één onderbreking per 45 min tijdens bioscoop- en/of televisiefilm 

4. Andere bedoelde uitzendingen dan onder lid 2, +/- 20 min tussen opeenvolgende onderbrekingen 

5. Geen reclame (of telewinkelen) tijdens televisiejournalen en actualiteitsmagazines, documentaires, godsdienstige uitzendingen en kinderprogramma’s indien 

de geprogrammeerde duur minder dan 30 min is. 

⇒ 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer programma’s worden onderbroken voor televisiereclame of telewinkelen, de integriteit en de waarde van de 

programma’s niet worden geschaad, rekening houdende met de natuurlijke pauzes in en de duur en de aard van het programma, en er geen afbreuk wordt 

gedaan aan de rechten van de rechtenhouders. 

2. Uitzendingen van televisiefilms (met uitsluiting van series, feuilletons en documentaires), cinematografische producties, en nieuwsprogramma’s mogen één 

keer per geprogrammeerd tijdvak van ten minste 30 minuten worden onderbroken voor reclame en/of telewinkelen. Uitzendingen van kinderprogramma’s  

één keer per geprogrammeerd tijdvak van ten minste 30 minuten worden onderbroken voor reclame en/of telewinkelen, mits de geprogrammeerde duur 

van het programma meer dan 30 minuten bedraagt. Uitzendingen van religieuze erediensten mogen niet worden onderbroken voor televisiereclame of 

telewinkelen 

1989 

1997 

2007 

Art. 12 

Art. 12 

Beperkingen 

televisiereclame  

Televisiereclame (en telewinkelen) mag niet: 

1. de menselijke waardigheid aantasten 

2. discriminatie inhouden naar ras, geslacht of nationaliteit 

3. godsdienstige of politieke overtuigingen kwetsen 

4. aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor gezondheid of veiligheid 

5. aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor het milieu. 

1989 

1997 

Art. 13 

Art. 13 

Verbod reclame 

tabaksproducten 

Alle vormen van televisiereclame (en telewinkelen) voor sigaretten en tabaksprodukten is verboden. 1989 

1997 

Art. 14 

Art. 14 

Lid 1 

Verbod reclame 

geneesmiddelen 

         1.   Televisiereclame voor geneesmiddelen en medische behandelingen die in de lidstaat onder wiens bevoegdheid de televisie- en  

               omroeporganisatie valt, alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn, is verboden. 

         2.    Telewinkelen voor medische producten (..) alsook voor medische behandeling is verboden 

1989 

1997 

2007 

Art. 15 Verbod reclame alcohol Televisiereclame (en telewinkelen) voor alcohol moet voldoen aan de volgende criteria 

1. Niet specifiek richten tot minderjarigen en mag in het bijzonder geen minderjarigen tonen die dit soort dranken gebruiken 

1989 

1997 
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2. Geen verband leggen tussen alcoholgebruik en een verbetering van fysieke prestaties of gemotoriseerd rijden 

3. Nnet de indruk wekken dat alcoholgebruik bijdraagt tot sociale of seksuele successen 

4. Geen suggerering dat alcoholhoudende dranken therapeutische kwaliteiten bezitten, dan wel een stimulerend, kalmerend of spanningsreducerend effect 

hebben 

5. Geen onmatig alcoholgebruik aanmoedigen dan wel onthouding of matig alcoholgebruik in een negatief daglicht stellen 

6. Geen nadruk leggen op het hoge alcoholgehalte van dranken als positieve eigenschap. 

2007 

Art. 16 

Art. 16 

Bescherming 

minderjarigen 

1. Televisiereclame zal geen morele of fysieke schade berokkenen aan minderjarigen, en zal daarom moeten voldeoen aan de volgende criteria 

a) Niet rechtstreeks aanzetten tot aankoop door in te spelen op onervarenheid en goedgelovigheid 

b) Niet rechtstreeks toe aanzetten hun ouders of anderen te overreden tot aankoop 

c) Niet profiteren van speciale vertrouwen dat minderjarigen hebben in ouders, leerkrachten of anderen 

d) Niet zonder reden minderjarigen in gevaarlijk situaties tonen 

2.  Telewinkelen zal moeten voldoen aan de voorschriften in paragraaf 1 en, zal daarnaast geen minderjarigen aansporen om een verbintenis aan te gaan voor het 

kopen of huren van goederen en diensten 

1989 

1997 

Art. 17 

Art. 17 

Specifieke regels voor 

sponsoring (en 

telewinkelen) 

1. Sponsering zal tegemoet komen aan de volgende voorschriften 

a) De content en uitzendschema mag niet beïnvloed worden door de sponsor 

b) Duidelijk aanduiding van naam en/of logo van de sponsor aan het begin en/of einde van het programma 

c) Geen aanmoediging tot het huren van producten of diensten van de sponsor of derde partij 

2. Televisieprogramma’s mogen niet gesponsord worden door natuurlijke – of rechtspersonen wiens voornaamste activiteit bestaat uit het vervaardigen of verkopen 

van producten, of het voorzien van diensten, zoals werd verboden door Art. 13 en 14 

2. Televisieprogramma’s mogen niet gesponsord worden door ondernemingen wiens voornaamste activiteit bestaat uit het vervaardigen of verkopen van sigaretten en 

andere tabaksproducten 

3. Sponsering van televisieprogramma’s door ondernemingen wiens activiteiten bestaan uit het vervaardigen of verkopen van medische producten en medische 

behandeling mogen de naam en/ of het icoon afbeelden, maar mogen niet specifiek promoten 

3. (4) Nieuws en programma’s over lopende zaken mogen niet gesponsord worden  

1989 

1997 

Art. 18 Beperking zendtijd voor 

televisiereclame 

1. Max 15 - 20% van de dagelijkse zendtijd reclamespots (en telewinkelspots) 

2.  Max 20% reclamespots (en telewinkelspots) per uur 

3.  Directe aanbiedingen aan het publiek voor het kopen of huren van producten of voor het voorzien van diensten zal de regel van één uur per dag niet overschrijden 

3.  Adverteren omvat niet:  

 Aankondigen van de omroep voor eigen programma’s  

 Aankondigen van de publieke omroep en liefdadigheidsinstanties die gratis worden uitgezonden 

⇒ 

1. Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots, mag per klokuur niet meer dan 20 % bedragen. 

2. Lid 1 is niet van toepassing op boodschappen van de omroeporganisatie in verband met haar eigen programma’s en rechtstreeks daarvan afgeleide ondersteunende 

    producten, sponsorboodschappen en productplaatsing.”. 

1989 

1997 

2007 

Art. 18bis Bepalingen 

telewinkelen 

1. Onderbrekingen gewijd aan telewinkelen en uitgezonden door een zender die zich niet uitsluitend bezighoudt met telewinkelen, bedraagt een minimum 

onderbroken duur van 15 minuten. 

2. Het maximum aantal onderbrekingen per dag bedraagt acht. De gehele duur mag de drie uur per dag niet overschrijden. Ze moeten ook duidelijk aangeduid 

worden als onderbrekingen voor telewinkelen door visuele en akoestische middelen 

⇒ 

1. Telewinkelprogramma’s moeten met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig worden gekenmerkt, en moeten zonder onderbreking minimaal 

15 minuten in beslag nemen. 

1997 

2007 
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UITSPRAKEN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOT 

Radio 28 15 8 9 14 5 79 

Commerciële communicatie 49 30 22 19 13 9 142 

Productplaatsing 5  7 7 4 4 5 32 

Telewinkelen 5 8 3 5 4 / 25 

Sponsoring 6 3 3 7 1 2 22 

Publi-reportages 7 12 4 1 2 2 28 

Andere reclame-inbreuken 26 / 5 2 2 / 35 

 
# klachten per jaar 2009  2010 2011 2012 2013 2014 TOT 

Commerciële communicatie 49 30 22 19 13 9 142 

Radio 28 15 8 9 14 5 79 

TOT # klachten 77 45 30 28 27 14 221 

 
BESLISSINGEN 2009 2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 2014 

Inbreuk (boete) 3 6 1 4 3 4 

Inbreuk (waarschuwing) 2 1 5 1 1 1 

Inbreuk (geen sanctie) / 1 / / / / 

Geen inbreuk / / / / / / 

Erkenning ingetrokken 1 / / / / / 

Niet ontvankelijk verklaard / / 1 / / / 
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Zenders 2009 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 2014 TOT  per 
zender 

1. VRT  3  2  2 7 

2. TMF      1 1 

3. Stories TV   2   1 3 

4. Dobbit TV      1 1 

5. Anne     1  1 

6. Ring TV     1  1 

7. Life ! TV   1 1 1  3 

8. VIJF     1  1 

9. VIER/VT4 2 1  1   12 

10. VTM   1    1 

11. Vitaya   1    1 

12. Njam!   1    1 

13. GunkTV  2     2 

14. JIM  1     1 

15. Move On 2      2 

16. Liberty TV 1      1 

TOT per jaar  5 7 6 4 4 5 31 
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UITSPRAKEN ASA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOT U NU PU 

     Radio 29 30 21 23 36 10 149 67 57 13 

Televisie 157 163 147 154 221 69 911 404 395 51 

Telewinkelen 6 9 2 2 4 / 23 20 1 2 

Misleidende reclame 157 160 125 129 187 58 816 372 338 50 

Harm & Offence 8 13 19 28 37 18 124 21 82 3 

Kinderen 33 36 30 30 56 18 203 56 114 14 

Magazines & kranten 203 218 201 164 126 53 965 599 190 100 

Internetreclame 58 60 331 501 485 162 1597 1199 273 12 

Mobiele reclame 55 54 99 134 114 37 493 371 85 10 

 

UITSPRAKEN Ofcom 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOT 

Productplaatsing  
 

/ 
 

7 
 

25 2 2 7 43 

Commerciële verwijzing  
       Waaronder overmatige 
       aandacht 

79 
7 

32 
14 

25 
15 

14 
1 

17 
5 

3 
1 

170 
43 

Kwantitatieve bepalingen 
reclame 

65 89 89 41 44 13 341 

Sponsoring 69 48 20 10 29 6 182 

Politieke reclame 1 8 4 3 3 / 19 

Participatie TV / 2 57 3 / / 62 

Fairness & Privacy 69 49 74 64 64 17 337 

 
# klachten per jaar 2009 - 

2010 
2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

Klachten 24 400 24.633 21.484 16.151 

     Programme standards 
     (inclusief PA en TA) 

/ 24.462 7.263 6.141 
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Fairness and privacy / 171 288 183 

 
 
BESLISSINGEN 2009 2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 2014 

Inbreuk (on notice) 6 5 4 1 12 4 

Geen inbreuk 51 26 32 5 1 / 

Inbreuk (geen sanctie) 21 9 11 9 6 5 

Wettelijk geldboetes / / 1 1 / / 

Resolved / / 2 / / / 

 
Zenders 2009 2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 2014 Tot per 

zender 

1. Noor TV   1    1 

2. Alhbeit TV 1  1    2 

3. Comic Central   3    3 

4. Watch   1    1 

5. ABS-CBN   3    3 

6. NTV 2    3 1 6 

7. ATN Bangla 1 1   2 2 4 

8. Channel i      2 1 3 

9. Channel Nine     1 2 3 

10. Geo UK      1 1 

11. Bangla TV 1  1  1 1 4 

12. Takbeer TV      1 1 

13. ATN     1  1 

14. Klear TV     1  1 

15. Channel 4 15 3 1 3 1  23 
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16. ITV (1, 2, 3, 4, Central) 16 14 18 4 3  55 

17. BRNB   1    1 

18. Fox  1   1  2 

19. Believe TV   1    1 

20. Star 1 1 1  1  4 

21. Sahara 1     1  1 

22. DM Digital 2   1   3 

23. Channel 5  1  2   3 

24. CNBC    2   2 

25. Al-Alamia    1   1 

26. Brit Asia   1 1   2 

27. Kanal 7    1   1 

28. Kanal 5 1   1   2 

29. Sunrise TV  2     2 

30. Sky (News, sports, 1, 3) 3 3 6    12 

31. Five 6  2    8 

32. Sony (TV Asia) 1 1 1  1  4 

33. BBC (1, 2, Channels) 2  6    8 

34. NDTV 2  1    3 

35. Hidayat TV  3 1    4 

36. Wedding TV  1     1 

37. Zee TV  1     1 

38. Prime TV  1     1 

39. HiTV  1     1 

40. CNN (international) 1 2     3 

41. AT 1 1     2 
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42. GMTV  1     1 

43. Rural TV  1     1 

44. Relevation  1     1 

45. ST 1      1 

46. Q103 1      1 

47. Venus TV 2      2 

48. UTV 1      1 

49. MATV 1      1 

50. Virgin 1 1      1 

51. Sikh Channel 1      1 

52. My Channel 1      1 

53. Glory TV 1      1 

54. KBC 1      1 

55. The Stijl 1      1 

56. Lucky TV 1      1 

57. E4 1      1 

58. TV3 1      1 

59. BBN 1      1 

60. B4UMusic 1      1 

61. TalkSPORT 2      2 

62. Channel U 1      1 

63. Chart Show TV 1      1 

TOT (77) per jaar  77 40 50 16 19 9 211 
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Zaak van VRM t. NV Vlaamse 
Media Maatschappij 

Nr. 2013/026 28 oktober 2013 1. VRM 
2. Anne 

- Afwezigheid pp-logo: duidelijk 

aanwezigheid van merknaam ‘Magnum’ en 
‘Ola’ 
 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet 
en Artn. 1-3 besluit van 10 
september 2010 

Geldboete € 2.500 

Zaak van VRM t. VZW 
Regionale televisie Vlaams-
Brabant-Halle-Vilvoorde 

Nr. 2013/011 17 juni 2013 1. VRM 
2. Ring TV 

 

- Afwezigheid pp-logo 
 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet 
en Artn. 1-3 besluit van 10 
september 2010 

Waarschuwing 

Zaak van VRM t. NV Life! TV 
Broadcasting Company 

Nr. 2013/004 25 februari 2013 1. VRM 
2. Life! TV 

- Overmatige aandacht 
- Aantasting van de redactionele 
onafhankelijkheid van de 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 1°-3° 
van mediadecreet 

Geldboete € 1.750 

VL CASE TITEL BESLISSING DATUM PARTIJEN ISSUE  BESLUIT SANCTIE 
Zaak van VRM tegen NV VRT 
(één – Volt) 

Nr. 2014/012 24 maart 2014 1. VRM 
2. VRT 

- commerciële communicatie (def) 
-  productplaatsing (def) 
- PP- logo < 3,5 sec. 

Inbreuk op  
Art. 2, 5° mediadecreet 
Art. 2, 30° mediadecreet 
Art. 100, § 1, 4° mediadecreet 

Geldboete € 5.000 

Zaak van VRM tegen BVBA 
VIMN Belgium 

Nr. 2014/006 24 februari 2014 1. VRM 
2. TMF 

- productplaatsing (def) 
 
- sponsoring (def) 
- productplaatsing niet rechtstreeks 
aanpsoren aankoop of huur goederen 
- overmatige aandacht pp  
- Afwezigheid pp-logo 

Inbreuk op  
Art. 2, 30° mediadecreet 
Art. 2, 46° mediadecreet 
Art. 100, § 1, 2°, 3°, 4° 
mediadecreet 
Art 2, 1° belsuit van 1° 
september 2010 

Geldboete € 5.000 

Zaak van VRM t. NV Vlamex Nr. 2014/003 27 januari 2014 1. VRM 
2. Stories TV 

- PP- logo < 3,5 sec. 
(alsook rechtstreeks aansporen en 
overmatige aandacht/ en herkenbaarheid 
publi-reportages) 

Inbreuk op  
Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet en Artn. 1-3 
besluit van 10 september 2010 

Geldboete € 1.500 

Zaken A.V.I. + Piano’s Jacek 
en Svetlo BVBA – J.B.t. NV 
Vlaamse Radio- en 
Televisieomroeporganisatie 

Nr. 2014/001 13 januari 2014 1. VRM 
2. VRT 

- Overmatige aandacht piano-merk ‘Maene’ 
/ onrechtmatig reclame 
- Afwezigheid pp-logo 
 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 3° van 
mediadecreet 
Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet 
en Artn. 1-3 besluit van 10 
september 2010 

Geldboete € 5.000 

Zaak VRM t. NV Dobbit Nr. 2014/002 13 januari 2014 1. VRM 
2. Dobbit TV 

- Overmatige aandacht producten Brico Inbreuk op Art. 100, § 1, 3° van 
mediadecreet 

Waarschuwing 
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 omroeporganisatie  
Zaak van VRM t. NV SBS 
Belgium 

Nr. 2013/005 25 februari 2013 1. VRM 
2. VIJF 

 

- Overmatige aandacht met specifieke 
aanprijzingen van een product 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 1°-3° 
van mediadecreet 

Geldboete € 5.000 

 
Zaak van VRM t. NV Vlaamse 
radio-en 
televisieomroeporganisatie 

Nr. 2012/036 17 december 
2012 

1. VRM 
2. VRT 

- overmatige aandacht Inbreuk op Art. 100, § 1, 3° van 
mediadecreet 

 

Geldboete € 5.000 

Zaak van VRM t. NV Vlaamse 
radio-en 
televisieomroeporganisatie 

Nr. 2012/015 18 juni 2012 1. VRM 
2. VRT 

- overmatige aandacht product ‘UVEX’ Inbreuk op Art. 100, § 1, 3° van 
mediadecreet 

 

Geldboete € 10.000 

Zaak van VRM t. NV Life! TV 
Broadcasting Company  

Nr. 2012/011 14 mei 2012 1. VRM 
2. Life! TV 

 

- Afwezigheid pp-logo in programma ‘TV 
CC’: duidelijk aanwezigheid van automerken 
 
 
- overmatige aandacht in programma 
‘Blame the Game’: ‘Playstation Vita’ 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet 
en Artn. 1-3 besluit van 10 
september 2010 
 
Inbreuk op Art. 100, § 1, 1°-3° 
van mediadecreet 
Inbreuk op Art. 91, § 1, 2° van 
mediadecreet 

Waarschuwing 
 
 
 
 
Geldboete € 1.250 

Zaak VRM t. NV SBS Belgium Nr. 2012/002 23 januari 2012 1. VRM 
2. VIER 

 

- Afwezigheid PP-logo: niet in beeld 
gebracht op het einde en na de 
onderbrekingen, enkel in het begin 
- overmatige aandacht ‘Martini’ 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 3° van 
mediadecreet 

Geldboete € 5.000 

 
Zaak VRM t. NV Vlaamse 
Media Maatschappij 

Nr. 2011/035 19 december 
2011 

1. VRM 
2. VTM 

- Afwezigheid pp-logo Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet 
en Artn. 1-3 besluit van 10 
september 2010 

Waarschuwing 

 

Zaak van VRM t. NV Vlamex Nr. 2011/032 28 november 
2011 

1. VRM 
2. Stories TV 

- Afwezigheid pp-logo 
 
 
 
(- sponservermelding) 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet 
en Artn. 1-3 besluit van 10 
september 2010 
(Inbreuk op Art. 96, eerste lid, 
van het mediadecreet) 

Waarschuwing 

 

Zaak van VRM t. NV Life! TV 
Broadcasting Company 

Nr. 2011/028 24 oktober 2011 1. VRM 
2. Life! TV 

(-telewinkelen) 
 
- Specifieke aanprijzingen 

(Inbreuk op Art. 79, § 1, van 
mediadecreet) 
Inbreuk op Art. 100, § 1, 2° van 
mediadecreet en Art. 79, § 1, 
van mediadecreet 

Geldboete € 1.250 

Zaak van VRM t. BVBA Nr. 2011/020 26 september 1. VRM - Afwezigheid pp-logo Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van Waarschuwing 
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Vlamex 2011 2. Stories TV  
 
 
(- sponservermelding) 

mediadecreet 
en Artn. 1-3 besluit van 10 
september 2010 
(Inbreuk op Art. 96, eerste lid, 
van het mediadecreet) 

 

Zaak Bart Tommelein en 
Carl Decaluwe t. NV VRT 

Nr. 2011/015 27 juni 2011 1. VRM 
2. VRT 

- overmatige aandacht: bier  
- pp-logo 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 3°-4° 
van mediadecreet 

Niet ontvankelijk 
verklaard 

Zaak VRM t. NV Media Ad 
Infinitum 

Nr. 2011/008 28 maart 2011 1. VRM 
2. Vitaya 

- Afwezigheid pp-logo 

 
Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet 
en Art. 4 besluit van 10 
september 2010 

Waarschuwing 

 

Zaak van VRM t. NV Njam! Nr. 2011/005 21 februari 2011 1. VRM 
2. Njam! 

- informatie kijkers over pp-logo Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet en Art. 4 besluit 
van 10 september 2010 

Waarschuwing 

 

 
Zaak van VRM t. NV Vlaamse 
Radio- en 
Televisieomroeporganisatie 

Nr. 2010/053 22 november 
2010 

1. VRM 
2. VRT 

- overmatige aandacht: ‘Bacardi’  Inbreuk op Art. 100, § 1, 3° van 
mediadecreet 

Geldboete € 10.000 

Zaak van VRM t. NV T-Gas Nr. 2010/033 20 september 
2010 

1. VRM 
2. Gunk TV 

- Afwezigheid PP-logo: niet in beeld 
gebracht op het einde en na de 
onderbrekingen, enkel in het begin 
- herkenbaar maken publi-reportage 
- telewinkelen 
- reclameboodschappen 

Inbreuk op Art. 79, § 1, van 
mediadecreet en 81, § 5, van 
mediadecreet 
Inbreuk op Art. 100, § 1, 4° van 
mediadecreet 

 

Geldboete € 1.500 

Zaak van VRM t. NV Vlaamse 
Media Maatschappij 

Nr. 2010/027 26 april 2010 1. VRM 
2. JIM 

- overmatige aandacht in programma 
‘Spotlight’: ‘modezaak: Sissy-Boy’ 
 
(- Sluikreclame) 
(- publi-reportage) 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 1°-3° 
van mediadecreet 
 
 
(Inbreuk op Art. 54 en Art. 79, § 
1, van mediadecreet en 81, § 5, 
van mediadecreet) 
→ niet verder onderzocht 

Geldboete € 5.000 
 
 
 
(Geen sanctie) 

Zaak van VRM t. NV Vlaamse 
Radio-en 
Televisieomroeporganisatie 

Nr. 2010/026 26 april 2010 1. VRM 
2. VRT 

- overmatige aandacht in programma ‘De 
Zevende Dag’: ‘brasserie Kwint’ 

 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 1°-3° 
van mediadecreet 
 
(Inbreuk op Art. 54 en Art. 79, § 
1, van mediadecreet en 81, § 5, 
van mediadecreet) 
→ niet verder onderzocht 

 

Geldboete € 5.000 

 
 
(Geen sanctie) 

Zaak van VRM t. NV Vlaamse 
Radio-en Televisieomroep 

Nr. 2010/015 15 maart 2010 1. VRM 
2. VRT 

- overmatige aandacht in programma ‘De 
Zevende Dag’: ‘brasserie Kwint’ 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 1°-3° 
van mediadecreet 

Geldboete € 5.000 
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Zaak van VRM t. NV T-VGAS Nr. 2010/003 18 januari 2010 1. VRM 

2. Gunk TV 
- overmatige aandacht en specifieke 
aanprijzingen in programma ‘Praga goes 
gaming’: ‘Halo 3 ODST’ 
 
(- publi-reportages) 
 
 
(- reclamespots) 

Inbreuk op Art. 100, § 1, 1°-3° 
van mediadecreet 
 
 
 
(Inbreuk op Art. 79, § 1, van 
mediadecreet en 81, § 5, van 
mediadecreet) 
(Inbreuk op Art. 79, § 1, van 
mediadecreet) 

Geldboete € 1.500 
 
 
 
 
(Waarschuwing) 
 

 
(Waarschuwing) 

 
Zaak van VRM tegen NV SBS 
Belgium 

Nr. 2010/004 18 januari 2010 1. VRM 
2. VT4 

- commerciële communicatie (def) 
- productplaatsing (def) 
 
- sponsoring (def) 
- journaals en politieke 
informatieprogramma’s mogen niet 
gesponsord worden 
- productplaatsing is toegestaan ten aanzien 
van goederen die gratis worden geleverd 

Inbreuk op 
Art. 2, 5° mediadecreet 
Geen inbreuk op 
Art. 2, 30° mediadecreet 
Inbreuk op 
Art. 2, 46° mediadecreet 
Art. 96, 1e lid mediadecreet 
 
Geen inbreuk op 
Art 99, 2° mediadecreet 

Waarschuwing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen inbreuk 

 
Zaak van VRM tegen NV SBS 
Belgium 

Nr. 2009/039 27 april 2009 1. VRM 
2. VT4 

- programma’s mogen geen reclame, van 
welke vorm dan ook bevatten  
 
- het tonen van naam, merk of logo in 
sportwedstrijden of cultuurmanifestaties is 
niet toegestaan 
- vertonen van diensten en prijzen + 
overmatige aandacht 
 
- in radioprogramma toegestaan op 
voorwaarde dat er geen 
aanprijzingstechnieken worden gehanteerd 
- naam- en merkvermeldingen van product 
of diensten zonder betaling kan worden 
aanvaard 

Inbreuk op 
Art. 105 § 1, 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 2  
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 3 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 4 mediadecreet 2005 
 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 5 mediadecreet 2005 

Waarschuwing 

Zaak van VRM tegen NV 
Prime Projects Media Group 

Nr. 2009/037 20 april 2009 3. VRM 
4. Move On 

- reclame en telewinkelen moet duidelijk en 
herkenbaar onderscheiden worden van de 
programma’s 
- programma’s mogen geen reclame, van 
welke vorm dan ook bevatten  

Inbreuk op 
Art 101, §1 mediadecreet 2005 
 
Inbreuk op 
Art. 105 § 1, 

Erkenning als doel- 
en themaomroep 
wordt ingetrokken 
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- het tonen van naam, merk of logo in 
sportwedstrijden of cultuurmanifestaties is 
niet toegestaan 
- vertonen van diensten en prijzen + 
overmatige aandacht 
 
- in radioprogramma toegestaan op 
voorwaarde dat er geen 
aanprijzingstechnieken worden gehanteerd 
- naam- en merkvermeldingen van product 
of diensten zonder betaling kan worden 
aanvaard 

mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 2  
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 3 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 4 mediadecreet 2005 
 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 5 mediadecreet 2005 

Zaak van VRM tegen NT 
Event TV Vlaanderen 

Nr. 2009/022 23 februari 2009 1. VRM 
2. LibertyTV 

- programma’s mogen geen reclame, van 
welke vorm dan ook bevatten  
 
- het tonen van naam, merk of logo in 
sportwedstrijden of cultuurmanifestaties is 
niet toegestaan 
- vertonen van diensten en prijzen + 
overmatige aandacht 
 
- in radioprogramma toegestaan op 
voorwaarde dat er geen 
aanprijzingstechnieken worden gehanteerd 
- naam- en merkvermeldingen van product 
of diensten zonder betaling kan worden 
aanvaard 

Inbreuk op 
Art. 105 § 1, 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 2  
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 3 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 4 mediadecreet 2005 
 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 5 mediadecreet 2005 

Geldboete € 4.000 

Zaak VRM tegen NV SBS 
Belgium 

Nr. 2009/002 19 januari 2009 1. VRM 
2. VT4 

- reclame en telewinkelen moet duidelijk en 
herkenbaar onderscheiden worden van de 
programma’s 
- programma’s mogen geen reclame, van 
welke vorm dan ook bevatten  
 
- het tonen van naam, merk of logo in 
sportwedstrijden of cultuurmanifestaties is 
niet toegestaan 
- vertonen van diensten en prijzen + 
overmatige aandacht 
 
- in radioprogramma toegestaan op 
voorwaarde dat er geen 
aanprijzingstechnieken worden gehanteerd 

Geen inbreuk op 
Art 101, §1 mediadecreet 2005 
 
Inbreuk op 
Art. 105 § 1, 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 2  
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 3 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 4 mediadecreet 2005 
 

 
 
 
Geldboete € 20.000 
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- naam- en merkvermeldingen van product 
of diensten zonder betaling kan worden 
aanvaard 
- sponsorvermelding 

Geen inbreuk op 
Art. 105 § 5 mediadecreet 2005 
inbreuk op 
Art 106 mediadecreet 2005 

 
 
 
waarschuwing 

Zaak VRM tegen Prime 
Projects Media Group 

Nr. 2009/001 19 januari 2009 1. VRM 
2. Move On 

- reclame en telewinkelen moet duidelijk en 
herkenbaar onderscheiden worden van de 
programma’s 
- programma’s mogen geen reclame, van 
welke vorm dan ook bevatten  
 
- het tonen van naam, merk of logo in 
sportwedstrijden of cultuurmanifestaties is 
niet toegestaan 
- vertonen van diensten en prijzen + 
overmatige aandacht 
 
- in radioprogramma toegestaan op 
voorwaarde dat er geen 
aanprijzingstechnieken worden gehanteerd 
- naam- en merkvermeldingen van product 
of diensten zonder betaling kan worden 
aanvaard 

Inbreuk op 
Art 101, §1 mediadecreet 2005 
 
Inbreuk op 
Art. 105 § 1, 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 2  
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 3 
mediadecreet 2005 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 4 mediadecreet 2005 
 
Geen inbreuk op 
Art. 105 § 5 mediadecreet 2005 

Geldboete € 12.500 
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UK CASE TITEL BULLETIN DATUM  PARTIJEN ISSUE  BESLUIT SANCTIE 
Sponsorship of Tobuo Jibon 
Accountancy with Mahbub 
Murshed 
Aine O Adhikar 
Education Consultancy with 
Kaz 

ISSUE 253 6 mei 2014 3. Ofcom 
4. NTV 

- PP niet toegelaten op 
adviesprogramma’s voor 
consumenten 
 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s  
 

Inbreuk op  
Rule 9.12(b) BC 2013 
 
 
Rule 9.22(b) BC 2013 

On notice 
Waarschuwing 
 
+ monitoring/opvolging 
gevaar voor wettelijke 
boetes 

Law and Talk ISSUE 253 6 mei 2014 1. Ofcom 
2. ATN Bangla 

- PP niet toegelaten op 
adviesprogramma’s voor 
consumenten 

Inbreuk op  
Rule 9.12(b) BC 2013 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Legal Platform ISSUE 253 6 mei 2014 1. Ofcom 
2. ATN Bangla 

- PP niet toegelaten op 
adviesprogramma’s voor 
consumenten 

Inbreuk op  
Rule 9.12(b) BC 2013 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Your life in the UK ISSUE 253 6 mei 2014 1. Ofcom 
2. Channel i 

- PP niet toegelaten op 
adviesprogramma’s voor 
consumenten 

Inbreuk op  
Rule 9.12(b) BC 2013 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Law with N Rahman ISSUE 253 6 mei 2014 1. Ofcom 
2. Channel Nine UK 

- PP niet toegelaten op 
adviesprogramma’s voor 
consumenten 

Inbreuk op  
Rule 9.12(b) BC 2013 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Criminal Justice  ISSUE 253 6 mei 2014 1. Ofcom 
2. Channel Nine UK 

- PP niet toegelaten op 
adviesprogramma’s voor 
consumenten 

Inbreuk op  
Rule 9.12(b) BC 2013 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Iftar Amir Kay Saath ISSUE 251 31 maart 2014 1. Ofcom 
2. Geo UK 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
- verwijzingen naar geplaatste 
producten, diensten of 
handelsmerken mogen niet 
gepromoot worden 
- Geen overmatige aandacht naar 
geplaatste producten, diensten of 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.2 BC 2013 
Inbreuk op  
Rule 9.9 BC 2013 
 
 
Inbreuk op  
Rule 9.10 BC 2013 

On notice 
Waarschuwing 
 

News ISSUE 249 26 oktober 2013 
27 oktober 2013 

1. Ofcom 
2. Bangla TV 

- Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 
- onpartijdigheid  in nieuws 

Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 5.1 BC 2013 

On notice 
Waarschuwing  
Op gesprek gaan 

Promotion of Charity 
appeals on behalf of Hazrat 
Sultan Bahu Trust 

ISSUE 246 1 december 2012 
- 31 januari 2013 

1. Ofcom 
2. Takbeer TV 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
 

Inbreuk op  
Rule 9.2 BC 2013 
 

On notice  
Waarschuwing  
opvolging 
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Preparing Jajj 2013 ISSUE 242 18 november 2013 1. Ofcom 

2. ATN 
- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
- verwijzingen naar geplaatste 
producten, diensten of 
handelsmerken mogen niet 
gepromoot worden 
- PP-logo afwezig 

Inbreuk op  
Rule 9.2 BC 2013 
Inbreuk op  
Rule 9.9 BC 2013 
 
 
Inbreuk op  
Rule 9.14 BC 2013 

On notice 
Zware waarschuwing 
door vorige inbreuken 

Various political items ISSUE 237 Februari – maart 
2013 

1. Ofcom 
2. Channel nine UK 

- omroepen moeten redactionele 
controle behouden over 
programmering 
- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 

Inbreuk op  
Rule 9.1 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.2 BC 2013 

On notice  
Waarschuwing  

Item for Bangladesh 
Nationalist Youth 
organisation 

ISSUE 237 14 februari 2013 1. Ofcom 
2. ATN Bangla UK 

- omroepen moeten redactionele 
controle behouden over 
programmering 
- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
- het behoud van onpartijdigheid 
in politieke/industriële geschillen 
of actualiteitsmateries 

Inbreuk op  
Rule 9.1 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.2 BC 2013 
Inbreuk op  
Rule 5.5 BC 2013 

On notice 
Waarschuwing 
 

Accountancy woth Mahbub 
Murshed 

ISSUE 237 9 september 2013 1. Ofcom 
2. NTV 

- PP niet toegelaten op 
adviesprogramma’s voor 
consumenten 

Inbreuk op  
Rule 9.12(b) BC 2013 

Op gesprek gaan 

Material girl ISSUE 236 17/18 februari 2013 1. Ofcom 
2. Klear TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 
- Bescherming kinderen tegen 
ongeschikt materiaal bij 
appropriate scheduling 

Inbreuk op  
Rules 9.4 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 1.3 BC 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Item for free Mawlana 
Sayeedi Federation UK 

ISSUE 236 11 februari 2013 1. Ofcom 
2. Bangla TV 

- omroepen moeten redactionele 
controle behouden over 
programmering 
- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
- het behoud van onpartijdigheid 
in politieke/industriële geschillen 
of actualiteitsmateries 

Inbreuk op  
Rules 9.1 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule  9.2 BC 2013 
Inbreuk op  
Rule 5.5 BC 2013 
 

On notice 
waarschuwing  
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Maya Nigom 
News 

ISSUE 236 14 april 2013 
14april 2013 

1. Ofcom 
2. NTV 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
 

Inbreuk op  
Rule 9.2 BC 2013 
 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Channel 4 racing ISSUE 235 8 mei 2013 1. Ofcom 
2. Channel 4  

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

Journey of a lifetime ISSUE 234 27 januari 2013 1. Ofcom 
2. Channel i 

- omroepen moeten redactionele 
controle behouden over 
programmering 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rules 9.1 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 
 

Geen sanctie 
meegedeeld  

Weekend Out ISSUE 234 12 oktober 2013 1. Ofcom 
2. Sony TV Asia 

- omroepen moeten redactionele 
controle behouden over 
programmering 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rules 9.1 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 

On notice  
Waarschuwing 
 

Journey to Masjid A-Aqsa ISSUE 231 21 januari 2013 1. Ofcom 
2. ATN Bangla 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rules 9.2 BC 2013 
Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 

On notice 
Waarschuwing 
Extra opvolging verder 
naleving 

The Alan Titchmarsh Show ISSUE 228 14 februari 2013 1. Ofcom 
2. ITV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 

Op gesprek gaan 

Bangladesh Nationalist 
Party item 

ISSUE 227 19 januari 2013 1. Ofcom 
2. NTV 

- omroepen moeten redactionele 
controle behouden over 
programmering 
- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 

Inbreuk op  
Rules 9.1 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rules 9.2 BC 2013 

On notice 
waarschuwing  
gevaar voor wettelijke 
boetes 
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Fox Extra ISSUE 227 5 februari 2013 1. Ofcom 
2. Fox News 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Trailer for Star Parivaar Live ISSUE 226 24 november 2013 
- 25 november 2013 

1. Ofcom 
2. Star Plus UK/ Star 

Life UK/ Star Gold 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 

On notice 
Waarschuwing 
 

I Focus ISSUE 224 12 april 2013 
26 april 2013 

1. Ofcom 
2. Channel i 

- omroepen moeten redactionele 
controle behouden over 
programmering 
- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 

Inbreuk op  
Rules 9.1 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rules 9.2 BC 2013 

On notice  
Waarschuwing  
Gevaar voor wettelijke 
boetes 

Lorraine ISSUE 223 8 november 2013 1. Ofcom 
2. ITV1 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2013 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 

On notice 
waarschuwing 

The X Factor ISSUE 222 6 oktober 2013 1. Ofcom 
2. ITV1 

-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2013 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Showbizz India ISSUE 221 23 september 2012 1. Ofcom 
2. Sahara One 

-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Fresh Meat ISSUE 219 16 oktober 2012 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

POAF Complaints Cell 
Understanding the Qur’an 
DM News review 

ISSUE 218 19 december 2011 
22 december 2011 
22 december 2011 

1. Ofcom 
2. DM Digital 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Channel 4 racing: The 
Morning Line 

ISSUE 217 15 september 2012 1. Ofcom 
2. Channel 4 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 
Inbreuk op  

Geen sanctie 
meegedeeld 
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promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Rule 9.5 BC 2011 

Sunday Brunch ISSUE 216 12 augustus 2012 1. Ofcom 
2. Channel 4 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

The Hotel inspector ISSUE 216 5 juli 2012 1. Ofcom 
2. Channel 5 

-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

BMW: A driving obsession ISSUE 213 26 november 2012 1. Ofcom 
2. CNBC 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Coca-Cola: The Real Story 
Behing The Real Thing 

ISSUE 212 14 januari 2012 1. Ofcom 
2. CNBC 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op GEEN INBREUK 

Miss Arab London ISSUE 209 9 juli 2012 1. Ofcom 
2. Al-Alamia TV 

- omroepwedstrijden en 
stemmingen moet eerlijk 
verlopen 
- De omroepen mogen de 
consument niet materieel 
misleiden in wedstrijden en 
stemmingen 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken  
- pp mag zowel de inhoud en 
zendschema als de 
verantwoordelijkheid en 
redactionele onafhankelijkheid 
beïnvloeden 
- verwijzingen naar geplaatste 
producten, diensten of 
handelsmerken mogen niet 
gepromoot worden 
- Geen overmatige aandacht naar 
geplaatste producten, diensten of 
handelsmerken 
- PP-logo afwezig 

Inbreuk op  
Rule 2.13 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 2.14 BC 2011 
 
 
Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.8 BC 2011 
 
 
 
Inbreuk op  
Rule 9.9 BC 2011 
 
 
Inbreuk op  
 Rule 9.10 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.14 BC 2011 

WETTELIJKE 
GELDBOETE  
£ 30.000  
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Live with Myleene ISSUE 209 9 mei 2012 1. Ofcom 
2. Channel 5 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Promotion of Satinder 
Sartaaj concerts 

ISSUE 209 20 maart 2012 1. Ofcom 
2. Brit Asia TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 

On notice  
Waarschuwing  
+ monitoring 

Doktorunuz Sizinle ISSUE 207 1 februari 2012 1. Ofcom 
2. Kanal 7 Avrupa 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 

Inbreuk op  
Rules 9.2 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Will Writing Show ISSUE 206 4 februari 2012 1. Ofcom 
2. Sunrise TV 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

Coronation Street ISSUE 202 23 januari 2012 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

The Xtra Factor ISSUE 198 20 november 2011 1. Ofcom 
2. ITV2 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

The X Factor  
The X Factor Results  
The Xtra Factor 

ISSUE 198 Various dates 
Various dates 
29 oktober 2011 

1. Ofcom 
2. ITV1/2 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 
 
The X Factor en 
The X Factor Results  = 
Geen inbreuk op  
Rules 9.4 en 9.5 BC 2011  

Geen sanctie 
meegedeeld 

The X factor ISSUE 198 26 november 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

This Morning ISSUE 192 29 juli 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 
 

Music Video Programming ISSUE 191 11 juni 2011 1. Ofcom 
2. Brit Asia TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 

On notice 
Waarschuwing 
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programma’s  Gevaar voor wettelijke 
boetes 

Sky News ISSUE 190 26 juli 2011 1. Ofcom 
2. Sky News 

-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

RESOLVED 
Rule 9.5 BC 2011 

RESOLVES 
Corrigerende acties van 
tegenpartij 

The Rundown ISSUE 189 12 september 2011 1. Ofcom 
2. ABS-CBN News 

- Geen pp in nieuwsprogramma’s 
of kinderprogramma’s 

Inbreuk op  
Rule 9.7 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Balitang America ISSUE 189 4 april 2011 1. Ofcom 
2. ABS-CBN News 

-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Cityscape ISSUE 189 12 september 2011 1. Ofcom 
2. ABS-CBN News 

- sluikreclame is verboden 
 
- pp mag zowel de inhoud en 
zendschema als de 
verantwoordelijkheid en 
redactionele onafhankelijkheid 
beïnvloeden 
- verwijzingen naar geplaatste 
producten, diensten of 
handelsmerken mogen niet 
gepromoot worden 
- Geen overmatige aandacht naar 
geplaatste producten, diensten of 
handelsmerken 
- PP-logo afwezig 

Inbreuk op  
Rule 9.3 BC 2011 
Inbreuk op  
Rule 9.8 BC 2011 
 
 
 
Inbreuk op  
Rule 9.9 BC 2011 
 
 
Inbreuk op  
 Rule 9.10 BC 2011  
 
Inbreuk op  
Rule 9.14 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Various Programmes ISSUE 188 21 december 2010 
22 december 2010 
4 januari 2011 
1 februari 2011 

1. Ofcom 
2. Believe TV 

- Bescherming consument tegen 
beledigend en/of schadelijk 
materiaal 
- Religieuze programma’s mogen 
geen gevoelens teweegbrengen 
bij het publiek 
- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 2.1 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 4.6 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.2 BC 2010 
Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 

On notice 
Waarschuwing  
+ verder onderzoek 

Cricket ISSUE 187 1 augustus 2011 1. Ofcom 
2. ITV4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Weather ISSUE 186 10 mei 2011 1. Ofcom 
2. Five 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

Eastenders ISSUE 185 10 juni 2011 3. Ofcom Niet nader bepaald Geen inbreuk op GEEN INBREUK 
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4. BBC1 Productplaatsing 

Channel promotion ISSUE 185 28 mei 2011 1. Ofcom 
2. Comedy central 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Sluikreclame 

GEEN INBREUK 

Channel promotion ISSUE 185 30 mei 2011 1. Ofcom 
2. Comedy central 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Sluikreclame 

GEEN INBREUK 

Channel promotion ISSUE 185 1 juni 2011 1. Ofcom 
2. Comedy central 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Sluikreclame 

GEEN INBREUK 

Saturday Night Special ISSUE 184 13 november 2010 1. Ofcom 
2. Noor TV 

- Bescherming consument tegen 
beledigend en/of schadelijk 
materiaal 
- feitelijke programma’s mogen 
niet misleiden 
- Religieuze programma’s mogen 
geen gevoelens teweegbrengen 
bij het publiek 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- appeal for funds  
 

Inbreuk op  
Rule 2.1 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 2.2 BC 2010 
Inbreuk op  
Rule 4.6 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.15 BC 2010 
 

WETTELIJKE 
GELDBOETE  
£ 75. 000 

Central Tonight ISSUE 184 2 mei 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
-  Geen overmatige aandacht bij 
promotie producten, diensten en 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011 
Inbreuk op  
Rule 9.5 BC 2011 

Geen sanctie 
meegedeeld 

The Eurovision Song 
Contest  2011 FInal 

ISSUE 184 14 mei 2011 1. Ofcom 
2. BBC1 

Niet nader bepaald  Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Cool Stuff Collective  ISSUE 183 Maart 2011 1. Ofcom 
2. CITV/ITV1 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
 

Inbreuk op  
Rule 9.4 BC 2011  
Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 
 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Coronation Street ISSUE 182 14 april 2011 3. Ofcom 
4. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Zor ka Zatka sponsorship 
credits 

ISSUE 181 1 februari 1. Ofcom 
2. NDTV Imagine 

- Korte vermelding sponsors 
 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
9.4 BC 2010 
Inbreuk op  
10.3 BC 2010 

On notice 
Waarschuwing  
Gevaar op wettelijke 
boetes door 4 eerdere 
inbreuken 

Coronation Street ISSUE 181 14 april 2011 1. Ofcom Niet nader bepaald Geen inbreuk op GEEN INBREUK 
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2. ITV1 Productplaatsing 

Hollyoaks ISSUE 181 18 maart 2011 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

ITV News ISSUE 181 15 maart 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Lewis ISSUE 181 3 april 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

The Live Desk ISSUE 180 1 februari 2011 1. Ofcom 
2. Sky News 

- omroepen moeten redactionele 
controle behouden over 
programmering 
- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
-  Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s  
 

Geen inbreuk op 
Rule 10.1 BC 2010 
 
Geen inbreuk op  
Rule 10.2 BC 2010 
Geen inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 
 
Geen inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2010 

GEEN INBREUK 

Coronation Street ISSUE 180 10 maart 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

BCC News ISSUE 179 11 maart 2011 1. Ofcom 
2. BBC1 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing 
Rule 10.5 BC 2010 

GEEN INBREUK 

Coronation Street ISSUE 179 10 maart 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Daybreak ISSUE 179 15 februari 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotion of products 

GEEN INBREUK 

Daybreak ISSUE 179 1 maart 2011 3. Ofcom 
4. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Programming  ISSUE 179 n/a 1. Ofcom 
2. BBC channels 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Something for the weekend ISSUE 179 13 maart 2011 1. Ofcom 
2. BBC 2 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Tarbiyat-e-Aowlad ISSUE 179 11 februari 2011 1. Ofcom 
2. Hidayat TV 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

The Biggest Loser ISSUE 179 10 januari 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Bum Bum Bhole ISSUE 178 6 februari 2011 1. Ofcom 
2. Star Gold 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Masterchef New Zealand ISSUE 178 16 februari 2011 1. Ofcom 
2. Watch 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Productplaatsing 

GEEN INBREUK 

Qanooni Mashwary ISSUE 176 16 september 2010 1. Ofcom - Geen promotie van producten, Inbreuk op  Geen sanctie 
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2. Ahlebeit TV diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s  
 

Rule 10.3 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2010 

meegedeeld 

Football ISSUE 176 n/a 1. Ofcom 
2. Sky Sports 2 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing 
10.5 BC 2010 

GEEN INBREUK 

Programming ISSUE 176 n/a 1. Ofcom 
2. BBC Channels 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing  
Rule 10.5 BC 2010 

GEEN INBREUK 

The Alan Titchmarsh Show ISSUE 176 n/a 1. Ofcom 
2. ITV1 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing  
Rule 10.5 BC 2010 

GEEN INBREUK 

Electronic Arts ISSUE 175 11 september 2010 3. Ofcom 
4. Sky Sports 2 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s  
 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2010 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Comedy Circus ISSUE 175 7 februari 2011 1. Ofcom 
2. Sony 

- pp is verboden RESOLVED 
10.5 BC 2010 

RESOLVED 
Door training 

UK Border Force  ISSUE 175 24 november 2010 1. Ofcom 
2. Sky3 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing  
Rule 10.5 BC 2010 

GEEN INBREUK 

Loose Women ISSUE 175 10 januari 2011 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

The Middle: Access all areas ISSUE 175 31 december 2010 1. Ofcom 
2. Sky1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

The Wright Stuff ISSUE 174 24 november 2010 1. Ofcom 
2. Five 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
 

Inbreuk op  
Rule 10.2 BC 2010 
Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 

Geen sanctie 
meegedeeld 

The X factor ISSUE 174 24 oktober 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 

Geen sanctie 
meegedeeld 

News  ISSUE 174 26 oktober 2010 1. Ofcom 
2. BRMB 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Charity Appeals ISSUE 174 21 augustus 2010 1. Ofcom - Geen promotie van producten, Inbreuk op  On notice  
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21 augustus 2010 2. Bangla TV diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Rule 10.3 BC 2010 Waarschuwing 
Gevaar voor licenties 

The Savoy ISSUE 174 13 december 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

The X Factor ISSUE 173 10 januari 2011 3. Ofcom 
4. ITV1 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing 
10.5 BC 2010 

GEEN INBREUK 

Majlis-E-Shahadat-E-Imam 
Ali 

ISSUE 172 31 augustus 2010 1. Ofcom 
2. Hidayat TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s  
 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2010 

On notice 
waarschuwing 

Bluebird ISSUE 172 5 oktober 2010 1. Ofcom 
2. Sky 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Peter Andre: the next 
chapter 

ISSUE 172 20 december 2010 1. Ofcom 
2. ITV2 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing 
10.5 BC 2010 

GEEN INBREUK 

GMTV ISSUE 171 28 juli 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

Katie and Alex: For better or 
worse 

ISSUE 170 22 november 2010 3. Ofcom 
4. ITV2 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing 
10.5 BC 2009 

GEEN INBREUK 

The Circle ISSUE 164 23 – 30 april 2010 1. Ofcom 
2. Wedding TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Dance India Dance ISSUE 164 23 augustus 2010 3. Ofcom 
4. Zee TV 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
Productplaatsing 
Rule 10.5 BC 2009 

GEEN INBREUK 

Law Show  ISSUE 162 19 april 2010 1. Ofcom 
2. Prime TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s  
 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2010 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Promotional material 
during programming 

ISSUE 160 5 april 2010 1. Ofcom 
2. HiTV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2010 

Geen sanctie 
meegedeeld 
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-  participation television charge 
 

Inbreuk op  
Rule 10.9 BC 2009 

Coronation Street ISSUE 159 7 juni 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
productplaatsing 
Rule 10.5 BC 2009 

GEEN INBREUK 

Coronation Street Omnibus ISSUE 159 7 juni 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
productplaatsing 
Rule 10.5 BC 2009 

GEEN INBREUK 

CNN Youtube Debate on 
Climate change 

ISSUE 158 24 mei 2010 1. Ofcom 
2. CNN international 

- pp is verboden Inbreuk op  
Rule 10.5 BC 2009 

On notice  
Waarschuwing 
Gevaar voor licenties 

Special message  ISSUE 158 17 september 2009 1. Ofcom 
2. AT 

- verwijzingen naar 
handelsmerken 

Inbreuk op  
Rule 10.13 BC 2009 

On notice 
Waarschuwing  
Gevaar voor wettelijke 
boetes 

CNN YouTube Debate on 
Climate Change 

ISSUE 158 16 december 2009 1. Ofcom 
2. CNN international 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

On notice 
Waarschuwing 

60 minute makeover ISSUE 158 13 april 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

- pp is verboden Geen inbreuk op 
productplaatsing 
Rule 10.5 BC 2009 

GEEN INBREUK 

GMTV ISSUE 158 13 maart 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

ITV News ISSUE 158 12 april 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Tarbiyar e Aowlad ISSUE 156 16 januari 2010 3. Ofcom 
4. Hidayat TV 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Promotie van producten 

GEEN INBREUK 

Your Health ISSUE 155 28 december 2009 1. Ofcom 
2. Sunrise TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2010 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2010 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Coronation Street Omnibus ISSUE 155 7 maart 2010 3. Ofcom 
4. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Star Awards ISSUE 155 14 februari 2010 1. Ofcom 
2. Star Plus 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The Alan Titchmarsh Show ISSUE 155 3 maart 2010 1. Ofcom Niet nader bepaald Geen inbreuk op GEEN INBREUK 
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2. ITV1 Commerciële 
verwijzingen 

GMTV woth Lorraine  ISSUE 154 14 januari 2010 1. Ofcom 
2. GMTV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Hot Country ISSUE 154 28 december 2009 1. Ofcom 
2. Rural TV 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 

Inbreuk op  
Rule 10.2 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Beauty simplified ISSUE 154 7 januari 2010 3. Ofcom 
4. Sunrise TV 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Celtic v Rangers ISSUE 154 3 januari 2010 1. Ofcom 
2. Sky Sports 3 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Hidayat TV ISSUE 154 17 januari 2010 5. Ofcom 
6. Hidayat TV 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Slumdog millionaire ISSUE 154 13 januari 2010 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Asar Azan 
Iftar Clock 

ISSUE 153 27 augustus 2009 
27 augustus 2009 

1. Ofcom 
2. ATN Bangla 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 
- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.2 BC 
2009Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Appeal for Loughborough 
Mosque Extension project 

ISSUE 153 27 augustus 2009 1. Ofcom 
2. Channel S 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

ATP World Tour FInals ISSUE 153 24 november 2009 1. Ofcom 
2. Sky Sports 1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Helping Haiti – Everybody 
Hurts 

ISSUE 153 7 februari 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Relocation, Relocation ISSUE 153 3 februari 2010 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Coronation Street ISSUE 152 18 januari 2010 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 

GEEN INBREUK 
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verwijzingen 

Dance Premier League ISSUE 152 6 november 2009 1. Ofcom 
2. Sony TV Asia 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

This Morning ISSUE 152 18 januari 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Kirstie’s Homemade 
Christmas 

ISSUE 150 8 december 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The O’reilly factor ISSUE 150 16 september 2009 1. Ofcom 
2. Fox News 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The Gospel Truth with 
Andrew Womack 

ISSUE 149 7 oktober 2009 1. Ofcom 
2. Relevation TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

On notice 
Waarschuwing 
Op gesprek gaan 

The X factor ISSUE 149 28 november 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Appeal for Manchester 
Muslim Centre and Mosque 

ISSUE 148 27 augustus 2009 1. Ofcom 
2. NTV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

On notice 
Waarschuwing 
Gevaar voor wettelijke 
stappen 

Appeal for Somers Town 
Islamic Cultural & Education 
Centre 

ISSUE 148 27 augustus 2009 1. Ofcom 
2. Bangla TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

I’m a Celebrity, Get me out 
of here! 

ISSUE 148  15 november 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The X factor ISSUE 148 15 november 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Beauty simplified ISSUE 147 28 juli 2009 3. Ofcom 
4. STV 

- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Various Programmes ISSUE 147 23 augustus 2009 1. Ofcom 
2. Ahlebeit TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 
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programma’s 

Meaning of Stars ISSUE 147 9 september 2009 1. Ofcom 
2. Venus TV 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Sitarron Ka Jaham ISSUE 147 n/a 1. Ofcom 
2. DM Digital 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Scrolled advertisement for 
Manchester College.  

ISSUE 146 19 augustus 2009 1. Ofcom 
2. DM Digital 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 

Inbreuk op  
Rule 10.2 BC 2009 

On notice 
Waarchuwing 
Gevaar voor wettelijke 
stappen 

Miley Jab Hum Tum ISSUE 146  16 augustus 2009 1. Ofcom 
2. Star One 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Brainbox ISSUE 146 15 augustus 2009 1. Ofcom 
2. UTV 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Red Bull Rivals ISSUE 146 10 oktober 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Thrifty ways for Modern 
days: Tonight 

ISSUE 146 16 oktober 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Bahran Punjab Diyan and 
Financial Matters 

ISSUE 145 12 maart 2009 1. Ofcom 
2. MATV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

On notice 
Waarchuwing 
Gevaar voor wettelijke 
stappen 

GMTV ISSUE 145 15 oktober 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The X factor ISSUE 145 10 oktober 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Specsavers sponsorship of 
‘Hawk-eye’ technology 
during Sky Sports coverage 
of Ashes Cricket 

ISSUE 144 1 juli 2009 
8 juli 2009 

1. Ofcom 
2. Sky Sports 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Virgin Media set top box 
promotion in Stat trek: 
Voyager 

ISSUE 144 10 augustus 2009 1. Ofcom 
2. Virgin1 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

News at ten ISSUE 144 6 oktober 2009 1. Ofcom Niet nader bepaald Geen inbreuk op GEEN INBREUK 
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2. ITV1 Commerciële 
verwijzingen 

Rehraas Sahib ISSUE 143 8 juni 2009 1. Ofcom 
2. Sikh Channel 

- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Doc martin ISSUE 143 27 september 2009 3. Ofcom 
4. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Real life stories ISSUE 143 1 september 2009 1. Ofcom 
2. Mychannel 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The X factor ISSUE 143 27 september 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Betfair World Series of 
Poker Europe 

ISSUE 142 29 juli 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Quest on business ISSUE 142 3 juni 2009 1. Ofcom 
2. CNN 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Promotional messages 
throughout programmes 

ISSUE 141 11 juli 2009 
23 juli 2009 

1. Ofcom 
2. AT 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 

Inbreuk op  
Rule 10.2 BC 2009 

Opvolging 

Appeals for funds  ISSUE 140 1 januari 2009 
7 januari 2009 
9 januari 2009 

1. Ofcom 
2. Glory TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Betfair World series Poker 
Europe 

ISSUE 140 29 juli 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

IPL Cricket  Score  ISSUE 140 25 mei 2009 1. Ofcom 
2. NDTV 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

It pays to watch  ISSUE 140 15 oktober 2009 1. Ofcom 
2. Five 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

It pays to watch  ISSUE 139 15 oktober 2009 1. Ofcom 
2. Five 

- omroepen moeten 
onafhankelijke redactionele 
controle behouden 

Geen inbreuk op  
Rule 10.1 BC 2009 

GEEN INBREUK 

BBC News ISSUE 139 16 juli 2009 1. Ofcom 
2. BBC1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Qualam Kabeela ISSUE 139 19 juni 2009 1. Ofcom Niet nader bepaald Geen inbreuk op GEEN INBREUK 
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2. KBC Commerciële 
verwijzingen 

Running in heels ISSUE 138 19 mei 2009 1. Ofcom 
2. The Style 

Network 

- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

News Bulletin and Bari Bari 
Shari Shari  

ISSUE 138 20 april 2009 1. Ofcom 
2. NTV 

- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

On notice 
waarschuwing 

Sport TV ISSUE 138 10 maart 2009 1. Ofcom 
2. Lucky Star 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Big Brother 10 ISSUE 138 30 juni 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Big Brother 10 ISSUE 138 n/a 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Big Brother 10 ISSUE 138 14 juni 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Big Brother 10 ISSUE 138 22 juni 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Big Brother Launch Show ISSUE 138 6 juni 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Sky News ISSUE 138 27 mei 2009 1. Ofcom 
2. Sky News 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Knights and Angels ISSUE 137 18 maart 2009 
6 april 2009 

1. Ofcom 
2. NDTV 

- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Good Morning Europe ISSUE 137 27 februari 2009 1. Ofcom 
2. Venus TV 

- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Five News at 7 ISSUE 136 5 februari 2009 1. Ofcom 
FIve 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

The Alan Titchmarsh Show ISSUE 136 23/26 maart 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 

Geen sanctie 
meegedeeld 
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- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

The Paul O’Grady Show ISSUE 136 24 maart 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

UEFA Chanpions League 
Live 

ISSUE 136 14 april 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

Britain’s got talent ISSUE 136 n/a 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

News Bulletins 
RFL Janatar Raay 

ISSUE 135 18 november 2008 
30 december 2008 

1. Ofcom 
2. ATN Bangla 

- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 
 

Geen sanctie 
meegedeeld 

90210 ISSUE 135 25 mei 2009 1. Ofcom 
2. E4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The Secret millionaire ISSUE 135 25 mei 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Primeval ISSUE 133 4 april 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Willie’s Chocolate 
revolution 

ISSUE 133 9 april 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Indian Idol ISSUE 132 26 december 2008 1. Ofcom 
2. Sony TV Asia 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 
kredieten doorheen programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  
Rule 10.4 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

DVD promotion ISSUE 132 16 maart 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Lyxfällan ISSUE 132 26 februari 2009 1. Ofcom 
2. TV3 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Moving Wallpaper ISSUE 132 27 maart 2009 1. Ofcom 
ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 



 224 

The Gadget Show ISSUE 132 23 maart 2009 1. Ofcom 
2. Five 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

This Morning ISSUE 132 7 april 2009 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Sky News ISSUE 131 28 januari 2009 1. Ofcom 
2. Sky News 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Promotional material 
during programming 

ISSUE 130 21 november 2008 1. Ofcom 
2. DBN 

- scheiding tussen reclame en 
redactionele content 

Inbreuk op  
Rule 10.2 BC 2009 

On notice 
Bijkomend onderzoek 

Big chef takes on little chef ISSUE 130 19 januari 2009 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

It pays to watch ISSUE 130 15 oktober 2008 1. Ofcom 
2. Five 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Central News ISSUE 129 16 januari 2009 1. Ofcom 
2. ITV Central 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Kadak ISSUE 128 2008 1. Ofcom 
2. B4U music 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

The Alan Brazil sports ISSUE 128 n/a 1. Ofcom 
2. talkSPORT 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Tommo’s tips ISSUE 128 30 januari 2009 1. Ofcom 
2. talkSPORT 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Willie’s Perfect Chocolate 
Christmas 

ISSUE 128 17 december 2008 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Various programmes ISSUE 127 Augustus 2008 1. Ofcom 
2. Channel U 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 

Geen sanctie 
meegedeeld 

The Politics Show ISSUE 127 25 januari 2009 1. Ofcom 
2. BBC1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Now that’s what i call music 
chart 

ISSUE 126 18 november 2009 1. Ofcom 
2. Chart Show TV 

- Geen promotie van producten, 
diensten of handelsmerken in 
programma’s 
- Geen overmatige sponsoring 

Inbreuk op  
Rule 10.3 BC 2009 
 
Inbreuk op  

Geen sanctie 
meegedeeld 
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kredieten doorheen programma’s Rule 10.4 BC 2009 

Boston Tea Party ISSUE 126 17 november 2008 1. Ofcom 
2. Kanal 5 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Q103 News ISSUE 126 16 december 2008 1. Ofcom 
2. Q103 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The Gadget Show ISSUE 126 24 november 2008 1. Ofcom 
2. Five 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

The Home Show ISSUE 126 13 november 2008 1. Ofcom 
2. Channel 4 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

Hujira ISSUE 125 3 oktober 2008 1. Ofcom 
2. KBC 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 

News at ten ISSUE 125 18 nvemeber 2008 1. Ofcom 
2. ITV1 

Niet nader bepaald Geen inbreuk op 
Commerciële 
verwijzingen 

GEEN INBREUK 


