PERSMEDEDELING
Donderdag 4 mei 2017

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de
Vlaamse audiovisuele media, legt VIJF geldboete van 3.000 euro op (publireportage/reclamespot – overschrijden uurlimiet reclame).
De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende
televisieomroeporganisaties (20 december 2016, 16u-22u), waaronder VIJF (NV
SBS Belgium).
Tijdens de onderzochte periode wordt een publi-reportage uitgezonden voor
Albert Heijn.

Geldende regelgeving
Het Mediadecreet bepaalt dat het aandeel van televisiereclame- en
telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20% mag bedragen. De regionale en
private lineaire televisieomroeporganisaties kunnen publi-reportages uitzenden
die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van dit percentage,
mits deze in overeenstemming zijn met alle bepalingen van het desbetreffende
hoofdstuk uit het Mediadecreet.
Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer
tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en
informatieve inhoud.

Beoordeling door de VRM
Om van een publi-reportage te kunnen spreken, vereist het Mediadecreet dat
het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.
Uit de beelden en het onderzoek van de VRM blijkt dat het accent op
informatieve inhoud volledig ontbreekt. Bij de desbetreffende uitzending
worden in hoofdzaak sfeerbeelden geschetst. Aan de kijker wordt geen
informatie gegeven over de producten van de adverteerder of over hoe men
met bepaalde ingrediënten bepaalde gerechten kan maken.
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De VRM besluit dan ook dat de uitgezonden boodschap niet als publireportage kan worden beschouwd omdat het accent op de informatieve
inhoud geheel ontbreekt. De boodschap dient als reclamespot, in dit geval
langdurige reclamespot, te worden beschouwd.
Het onterecht aanduiden van een langdurige reclamespot als publireportage betekent een inbreuk op het Mediadecreet.
Bijgevolg valt de duurtijd van deze reclamespot onder de toepassing van de
uurlimiet voor het uitzenden van televisiereclame- en telewinkelspots. De
VRM stelt vast dat VIJF op deze wijze 13 minuten en 55 seconden aan
reclame besteedt tussen 19u en 20u, waardoor het maximaal toegelaten
percentage zendtijd van 20% voor reclame- en telewinkelspots ruimschoots
werd overschreden.
Bij het bepalen van de strafmaat houdt de VRM rekening met het gegeven
dat de schending van de uurlimiet voor reclame een zeer ernstige inbreuk
is. In dit geval werd de limiet bovendien in ruime mate overschreden.
Tegelijk houdt de VRM rekening met de beperkte inkomsten en kijkcijfers.
De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen.

De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de VRM:
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Francis Soulliaert, Communicatieverantwoordelijke VRM
e-mail: pers@vrm.vlaanderen.be – tel: 02/553.27.39
Over de Vlaamse Regulator voor de Media:
De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder voor
de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en
luisteraars kijkt hij er op toe dat mediaregelgeving beschreven in het
mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Hij komt tussen bij eventuele
geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken
op de regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de bescherming
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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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