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PERSMEDEDELING 
VRIJDAG 4 OKTOBER 2019 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA LEGT VTM 

GELDBOETE OP VAN 25.000 EURO WEGENS 

VERSCHILLENDE INBREUKEN IN HET PROGRAMMA 

‘ALLOO IN DE NACHT’. 

 
De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele 
media, controleerde de uitzending van 25 april 2019 van het VTM-programma 
‘Alloo in de Nacht’. 
 
In de betrokken uitzending brengt Luk Alloo o.a. een bezoek aan een vape- / 
dampshop waar elektronische sigaretten (e-sigaretten), vloeistoffen (e-liquids) 
en toebehoren worden verkocht. Het item in de vapeshop neemt in totaal iets 
meer dan 9 minuten in beslag. 
 
Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat de naam van de desbetreffende 
winkelketen uitgebreid aan bod komt. De merknaam wordt meerdere keren 
genoemd en verschijnt veelvuldig in beeld. Ook de elektronische sigaretten, 
vloeistoffen en toebehoren komen uitvoering aan bod. Aan het einde van het 
item wordt eveneens uitgebreid stilgestaan bij het zeer grote aanbod aan 
beschikbare smaken.  Tijdens het interview worden de troeven van het vapen 
(“een pak minder ongezond”, “lekkerder” en “aangenamer”) verschillende 
malen in de verf gezet. 
 

PRODUCTPLAATSING 

De VRM meent dat hier duidelijk sprake is van productplaatsing. Het 
Mediadecreet laat productplaatsing toe onder bepaalde voorwaarden. Zo 
mogen programma’s die productplaatsing bevatten onder meer niet 
rechtstreeks aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten (in het 
bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen), noch 
mogen de producten of diensten in kwestie overmatige aandacht krijgen. 
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De VRM oordeelt dat door de talrijke aanprijzingen in het programma er sprake is 
van rechtstreekse aansporing naar de kijker om te vapen (of dit ten minste eens te 
proberen) en de benodigde producten hiervoor te kopen bij een winkel van de 
betrokken keten. De zaakvoerder en diens medewerker leggen de kijkers niet alleen 
nauwgezet uit wat vapen precies inhoudt, ze prijzen het ook aan als een beter en 
gezonder alternatief voor roken.  
Bovendien meent de VRM dat door de wijze waarop het merk, de e-sigaretten, 
vloeistoffen en toebehoren aan bod komen er sprake is van overmatige aandacht.  

    
Voor deze inbreuk op de bepalingen uit het Mediadecreet m.b.t. productplaatsing 
legt de VRM een geldboete van 15.000 euro op. 
 

COMMERCIËLE COMMUNICATIE IN STRIJD MET WETTELIJKE 

BEPALINGEN 

Artikel 52 van het Mediadecreet bepaalt dat aanbieders van omroepdiensten geen 
commerciële communicatie mogen uitzenden die in strijd is met wettelijke 
bepalingen. 
 
Via de wet van 24 januari 1977 geldt in België een tabaksreclameverbod. Ook de 
elektronische sigaret ressorteert als tabaksproduct onder deze wet. Het 
tabaksreclameverbod beperkt zich niet tot reclame of sponsoring, maar strekt zich 
uit tot alle beelden of geluiden met promotioneel karakter en dus alle vormen van 
commerciële communicatie, waaronder productplaatsing. 
 
Voor deze inbreuk op artikel 52 van het Mediadecreet legt de VRM een geldboete 
op van 10.000 euro. 
 

 
 

 
De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de VRM: 
 
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl 

 
 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij: 
 

http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl
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Francis Soulliaert, Communicatieverantwoordelijke VRM 
e-mail: pers@vrm.vlaanderen.be – tel: 02/553.27.39 
 

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