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PERSMEDEDELING 
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de 
Vlaamse audiovisuele media, legt VTM 20.000 euro boete op voor verschillende 
inbreuken op het Mediadecreet (het niet duidelijk herkenbaar afbakenen van 
reclame en redactionele inhoud).  
 
Beslissing 1: Onderbreking van het programma ‘The Voice van Vlaanderen’ 
 
De VRM controleerde de uitzendingen van VTM (20 mei 2016, 20u40-23u00). 
Hierbij werd het programma ‘The Voice van Vlaanderen’ onderzocht. 
 
In 3 reclameblokken wordt telkens een fragment met redactionele inhoud 
getoond. De presentatrice van het programma ‘The Voice van Vlaanderen’ 
vermeldt dat de sms-lijnen op dat ogenblik sluiten en dat de kijker geen 
geldige stem meer kan uitbrengen voor zijn favoriete deelnemer. 
 
Noch aan het begin, noch aan het einde van deze redactionele boodschap is 
een visueel, akoestisch of ruimtelijk middel waarmee de reclamespots van 
deze redactionele boodschap worden onderscheiden. 
Artikel 79, §1, van het Mediadecreet bepaalt dat televisiereclame duidelijk moet 
kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. 
 
Wanneer reclameboodschappen afgewisseld worden met eigen redactionele 
fragmenten, dient het scheidingsprincipe gerespecteerd te worden. Zowel het 
Mediadecreet, de Europese regels als de interpretatie ervan bepalen dat 
reclame op elk ogenblik moet kunnen worden onderscheiden van redactionele 
inhoud, opdat ze niet met elkaar zouden worden verward door de kijker. 
 
De VRM besluit dat VTM op deze wijze een inbreuk heeft begaan op artikel 79, 
§1, van het Mediadecreet door in de reclameblokken eigen, redactionele 
fragmenten in te lassen. 
Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM o.a. rekening met het gegeven 
dat het een ernstige inbreuk betreft en het feit dat Medialaan voor een 
eerdere inbreuk op hetzelfde artikel van het Mediadecreet reeds een boete 
werd opgelegd. 
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VTM wordt een boete van 15.000 euro opgelegd. 
 

Beslissing 2: Onderbreking tijdens het programma ‘Blind Getrouwd’ 
 
De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende  
televisieomroeporganisaties (10 april 2016, 17u-23u), waaronder VTM. 
 
De VRM stelt vast dat de beginbumper van de twee reclameblokken die het  
programma ‘Blind Getrouwd’ onderbreken, telkens beeldvullend minder dan  
vijf seconden duurt (in casu 3 en 2 seconden), en geen vermelding ‘RECLAME’  
bevat. 
 
De VRM is van oordeel dat dit niet volstaat opdat de reclamespots duidelijk  
herkenbaar zouden zijn en kunnen worden onderscheiden van redactionele  
inhoud.  
 
Met het oog op het creëren van een grote rechtszekerheid heeft de VRM in  
2015 reeds een overleg met de sector georganiseerd en een standpunt  
ingenomen over het onderscheid tussen reclame en redactionele inhoud. De  
uitzending van VTM voldoet niet aan de vooropgestelde richtlijnen. 
 
De VRM legt VTM een boete van 5.000 euro op. 
 

 
De beslissingen kunnen 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 
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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. 


