Meer weten over de Vlaamse Regulator
voor de Media?
www.vlaamseregulatormedia.be
Je vindt er reeds het antwoord op heel wat vragen in de
rubriek ‘Veelgestelde Vragen’.

kan dit
op tv?

Elke werkdag (9u-19u) op het gratis telefoonnummer
1700 van de Vlaamse overheid

Contact?
Vlaamse Regulator voor de Media
Koning Albert II-laan 20 bus 21
1000 Brussel
E-mail		
Telefoon
Website

vrm@vlaanderen.be
02/553.45.04
www.vlaamseregulatormedia.be

DE VRM KIJKT MET U MEE

De Vlaamse Regulator voor de Media,
een korte voorstelling …
Over de Vlaamse Regulator voor de Media
(VRM)
De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor
de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van
Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij er op toe dat de
mediaregelgeving in Vlaanderen nageleefd wordt. De
VRM komt tussen bij onenigheid en behandelt klachten
over en meldingen van mogelijke inbreuken op de
regelgeving.
Voorts waakt hij over de bescherming van
minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse
radio en tv. De VRM werd in 2006, in navolging van
een richtlijn van de Europese Unie, opgericht door de
Vlaamse overheid.

Organisatie en werkzaamheden van de
VRM
Binnen de VRM zetelen twee kamers, elk met hun eigen
specifieke opdracht:
De algemene kamer controleert of de Vlaamse radioen televisiezenders de mediaregels naleven. Het gaat
onder meer over mogelijke inbreuken op de regels voor
reclame en sponsoring.
De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen doet uitspraak over:
• Programma’s die de lichamelijke, geestelijke of
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig
kunnen aantasten
• Programma’s die aansporen tot haat en geweld
• Programma’s waarin discriminatie voorkomt tussen
verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

Waarvoor kan ik bij de VRM terecht?

Met al uw vragen over de regels voor reclame op radio en
televisie, uw vragen en opmerkingen over datgene wat u
op radio en televisie ziet en hoort. Carine en Jos gingen u
al voor. Zij vertellen u hun verhaal:
Carine, 38 jaar, mama van Ianka (8) en Tom (6):
Op woensdagnamiddag kijken Ianka en Tom regelmatig
naar televisie. Maar vorige week kwamen ze plots in
tranen de keuken ingelopen. ‘We hebben iets héél
naars op televisie gezien’ huilden ze. Het bleek een
aankondiging te zijn voor een griezelfilm, die later op de
avond zou worden uitgezonden. Ianka en Tom werden
zomaar blootgesteld aan bloederige beelden en dat om
vier uur ’s middags. Dat vond ik helemaal niet kunnen!
Ianka en Tom waren helemaal over hun toeren.
Bij de Vlaamse Regulator voor de Media kon ik met mijn
verhaal terecht. Zij kunnen de zenders aanspreken en
bestraffen wanneer ze iets uitzenden wat niet geschikt is
voor minderjarigen, dit op een tijdstip waarop kinderen
voor televisie kunnen zitten.
Jos, 52 jaar:
Mijn favoriete serie wordt de laatste tijd nogal vaak
onderbroken door reclame. Ik vroeg me af hoe de
wetgeving over reclame op televisie nu net in elkaar
zit? Hoe vaak mogen zenders een televisieprogramma
onderbreken voor reclame? Hoeveel reclame mag
een televisiezender uitzenden? Mag ook de openbare
omroep reclame uitzenden op televisie? Is reclame rond
kinderprogramma’s toegelaten?
Ik vond het antwoord op mijn vragen bij de Vlaamse
Regulator voor de Media. Als onafhankelijke
toezichthouder houden zij voor u en mij een oogje
in het zeil.

