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2002/0162)
_______________

1.
Met een nota van 11 december 2002 rapporteert de afdeling Media-innovatie en vergunningen (hierna “administratie Media”) aan het Commissariaat over de toelaatbaarheid
van 'infomercials' in het programma "Zwart of Wit", uitgezonden door de particuliere
landelijke televisieomroep n.v. Event TV Vlaanderen (Liberty TV.com), Berthelotstraat 135
te 1190 Brussel.
Daaruit blijkt dat op zondag 8 december 2002 tijdens het programma 'Zwart of Wit"
tussen 11.00 en 13.00 uur tweemaal een 'infomercial' wordt uitgezonden waarbij een persoon
in beeld gebracht wordt die een voorstel toelicht om de belasting op arbeid af te schaffen en te
vervangen door een V-plan (een soort sociale BTW), terwijl hij een t-shirt draagt met de
boodschap 'www.vivant.org' op een logo met een geel gekleurd vierkant en een grote witte
letter V. Op het einde van de 'infomercial' komt de melding "meer info op www.vivant.org".
Die uitzending is in strijd met artikel 80, §3, van de decreten betreffende de radio-omroep en
de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 (hierna “de gecoördineerde decreten”) die op
het ogenblik van de vaststellingen door de administratie Media als volgt luidde:
“Het is de omroepen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap verboden betaalde
boodschappen ten voordele van of ter promotie van een politieke partij uit te zenden.”

2.
Het Commissariaat beslist op de vergadering van 13 december 2002 om, op basis van
die nota, tegen Liberty TV.com een procedure inzake ambtshalve onderzoek op te starten.

Met een aangetekend schrijven van 24 december 2002 deelt het Commissariaat, samen
met een afschrift van de nota van 11 december 2002, aan Liberty TV.com mee dat het een
procedure van ambtshalve onderzoek tegen de particuliere televisieomroep heeft opgestart.
Met een aangetekend schrijven van 21 februari 2003 wordt de betrokken
televisieomroep uitgenodigd op de hoorzitting van het Commissariaat op 7 maart 2003.
Met een aangetekend schrijven van 28 februari 2003 verplaatst het Commissariaat de
hoorzitting, op verzoek van de vertegenwoordiger van Liberty TV.com, naar 11 april 2003.
Op die hoorzitting verschijnt Achiel Diegenant als vertegenwoordiger van Liberty
TV.com.
De vertegenwoordiger van Liberty TV.com betwist de inbreuk niet maar wijst er op
dat de omroep op eigen initiatief beslist heeft elke promotie van een politieke partij te zullen
weren. Hij drukt tevens zijn verwondering uit over het gegeven dat politieke partijen in de
pers reclameboodschappen mogen kopen terwijl dat niet is toegestaan op het audiovisuele
vlak, wat naar zijn gevoelen leidt tot een verschil in behandeling tussen de pers en de
audiovisuele sector.
3.
Voor de straftoemeting houdt het Commissariaat rekening met het gegeven dat de
herkenning van het logo van de betrokken politieke partij voor een gewone kijker haast
onopgemerkt voorbijgaat en dat de omroep met het uitzenden van de betwiste boodschappen
op eigen initiatief is gestopt,

OM DEZE REDENEN,
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de
aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep en artikel 7
van het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- stelt in hoofde van Liberty TV.com een inbreuk vast op artikel 80, §3, van de
gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, zoals dat luidde ten
tijde van de inbreuk;
- waarschuwt Liberty TV.com, overeenkomstig artikel 116septies, §1, van de gecoördineerde
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.
Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op
11 april 2003
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D.
Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.
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