VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING
OP RADIO EN TELEVISIE

BESLISSING 1996/01
dd. 13/05/1996

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991
betreffende de samenstelling en werking van de Vlaamse Raad
voor reclame en sponsoring op radio en televisie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 1993
houdende goedkeuring van het reglement van orde van de
Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op radio en televisie;
Gelet op de schriftelijke klacht van 16 april 1996 van
mevrouw C. VANSTEENBRUGGE, waarbij aangeklaagd wordt dat
tijdens de VTM-uitzending van 14 april 1996 de 5minutenregel, zoals bepaald door art. 82, § 6 van de
gecoördineerde decreten, niet werd gerespecteerd;
Gelet op de aangetekende brief van de Raad aan VTM, dd.
24/04/1996, waarbij de bovengenoemde klacht aan VTM werd
betekend en waarbij tevens werd gevraagd om het betreffende
beeldmateriaal aan de Raad te bezorgen;
Gelet op de schriftelijke toelichting van
en L. NEELS, raadslieden van VTM, dd.
ondermeer werd. meegedeeld dat wegens
beeldmateriaal
van
14
april
1996
geproduceerd;

de Mtrs C. LESAPPER
6 mei 1996, waarin
een vergissing het
niet
kan
worden

Gehoord ter zitting van de Raad van 13 mei 1996 mevrouw C.
VANSTEENMUGGE en Mter C. LESAPPER voor VTM;
Neemt de Raad de volgende beslissing :

1.

VOORAFGAAND

1.1. Bij de Raad wordt door mevrouw C. VANSTEENBRUGGE
een klacht ingediend, met als ontvangstdatum 23
april 1996. Hierin wordt gemeld dat tijdens de VTMuitzending van zondagvoormiddag 14 april 1996,
omstreeks 10 uur kon worden vastgesteld dat na 4
lesjes "Hoe word ik een Power Ranger", een programma dat direct volgde op “The Muppet Babies",
een aantal reclamespotjes werden getoond. De brief
meldt verder dat de reclame werd gevolgd door het
spelletje Trivial Pursuit - dat minder dan 5
minuten duurde - waarna het programma "Schuif af"
volgde.
Mevrouw C. VANSTEENBRUGGE stelt hier een schending
van artikel 82, § 6 van de gecoördineerde decreten
van 25 januari 1995 vast, dat o.m. bepaalt dat in
de onmiddellijke omgeving van programma's of programmaonderdelen bestemd voor kinderen - d.i. 5
minuten - geen reclame mag worden uitgezonden.
Bij aangetekende brief van 24 april 1996 wordt de
in sub 1.1. vermelde klacht aan VTM betekend, met
het verzoek om bij toepassing van art. 93, § 3 van
de gecoördineerde decreten, het betreffende beeldmateriaal aan de Raad te bezorgen.
De Raad ontvangt op 6 mei 1996 een schriftelijke
reactie van VTM. Hierin wordt opgemerkt dat, door
een vergissing, de beeldband van zondag 14 april
1996 niet kan worden geproduceerd en dat dus niet
kon worden nagaan in hoeverre de feitelijke bewering van mevrouw C. VANSTEENBRUGGE klopt.
VTM
erkent
dat,
indien
het
bedoelde
telefoonspelletje "Trivial Pursuit" minder dan 5
minuten
duurde,
hetgeen
door
VTM
niet
wordt
betwist, art. 82, § 6 van de gecoördineerde
decreten werd overtreden.
VTM betwist niet dat "Schuif af" kan worden beschouwd als een programma bestemd voor kinderen.
Wat
de
overige
programma's
van
de
bewuste
zondagochtend betreft, argumenteert VTM dat het
begrip
"kinderprogramma's"
eng
moet
worden
geïnterpreteerd,
gelet
op
het
feit
dat
de
gecoördineerde
decreten
strafrechtelijk
kunnen
worden
gesanctioneerd.
Volgens
VTM
kan
de
programmatie
op
zondagvoormiddag
niet
worden
beschouwd als programma's exclusief bestemd voor
kinderen.

1.2. Ontvankelijkheid
De ontvankelijkheid van de klacht wordt door VTM
niet betwist.

1.3.

Ten gronde

1.3.1. Artikel 93, § 3 luidt als volgt : "Een radio-of
televisieomroep van of erkend door de Vlaamse
Gemeenschap
die
reclame,
sponsoring
of
televerkoopprogramma's uitzendt, is verplicht een
kopie van deze programma's te bewaren gedurende een
periode van drie maanden, te beginnen vanaf de datum
van uitzending, en die ter beschikking te stellen aan
de Raad, wanneer die hierom verzoekt.
Een radio- of televisieomroep van of erkend door de
Vlaamse Gemeenschap is tevens verplicht een kopie van
alle programma's die in het eerste lid bedoeld zijn,
te bewaren gedurende een periode van één maand en ze
ter beschikking te stellen van de Raad, wanneer die
hierom verzoekt."
Art. 82, § 6 van de gecoördineerde decreten luidt als
volgt : "In de onmiddellijke omgeving van programma's
of programmaonderdelen bestemd voor kinderen mag geen
reclame
worden
uitgezonden.
Met
onmiddellijke
omgeving wordt bedoeld binnen een tijdsbestek van 5
minuten ...".
1.3.2. De Raad heeft moeten vaststellen dat door VTM niet
wordt ingegaan op de vraag van de Raad om het
bedoelde beeldmateriaal ter beschikking te stellen.
De Raad stelt hier een inbreuk vast op artikel 93, §
3 van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995.
De Raad gaat er van uit dat de aangeklaagde feiten
wel degelijk hebben plaats gevonden, hetgeen trouwens
door VTM niet wordt ontkend.
Het verzaken in hoofde van VTM aan de decretale
verplichting bedoeld bij art. 93, § 3 van de
gecoördineerde decreten, maakt het voor de Raad
onmogelijk
de
door
mevrouw
C.
VANSTEENBRUGGE
aangehaalde feiten te verifiëren.
VTM omschrijft in haar jaarverslag 1995 "Schuif af"
als een specifiek kinderprogramma. De Raad is van
mening dat ook de andere VTM-programma's die in de
klacht worden genoemd, m.n. "Muppet Babies" en "Hoe
word ik een Power Ranger" bestemd zijn voor en mikken
op een kinderpubliek. Het feit dat volwassenen deze
programma's eveneens kunnen bekijken, verandert hier
niets aan.

Wat de opmerking van VTM met betrekking tot de
restrictieve interpretatie van de definitie van
"kinderprogramma° betreft, wijst de Raad erop
dat het hier gaat om een administratief onderzoek, dat kadert binnen de decretale opdracht
van de Raad, en niet om een strafrechtelijke
procedure. In art. 82 § 6 van de gecoördineerde
decreten is er trouwens sprake van "programma's
of programmaonderdelen bestemd voor kinderen" en
niet van "kinderprogramma's".

2. BE M S - 1 - 11a
Gelet op het voorgaande beslist de Raad dat het
VTM-ochtendprogramma van 14 april 1996 een inbreuk
vormt op artikel 82, § 6 van de gecoördineerde
decreten van 25 januari 1995.
Er werd in de loop van de procedure eveneens een
inbreuk op art. 93, § 3 van de gecoördineerde decreten vastgesteld.

Namens de Raad,

de ondervoorzitter
G.L. Ballon

