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mijden. Dit is niet alleen een voorbeeld van hoe de
Regulator proactief te werk wenst te gaan, het is ook
een toonbeeld van de open communicatie die wordt
nagestreefd.
De bekommernis van de Regulator omtrent zijn opdracht is ook naar boven gekomen naar aanleiding
van de voorbereiding van het nieuwe Mediadecreet.
Niet alleen discussieerde de Regulator over de Europese Richtlijn “Audiovisuele Mediadiensten Zonder
Grenzen” op zijn jaarlijks symposium, begin 2009 gaf
de Regulator in de Commissie voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Media van het Vlaams Parlement ook zijn
visie weer op de inhoud van het nieuwe Mediadecreet. De Regulator is, door de dagelijkse werking
met het Mediadecreet, uitermate goed geplaatst om
eventuele gebreken en probleemgevallen te signaleren. De Regulator gaf er enkele principiële en wetgevingstechnische opmerkingen aan de parlementsleden mee. De Regulator hoopt dat de opmerkingen
kunnen bijdragen tot de duidelijkheid over de toepassing van het nieuwe decreet, dit zowel voor de
Regulator als voor de omroepen.
De Regulator wil een gesprekspartner worden voor
de Vlaamse audiovisuele sector, maar bovenal een
huis van vertrouwen en referentie voor de kijkers en
luisteraars.

Katia Segers,				
Joris Sels,
voorzitter
gedelegeerd bestuurder
raad van bestuur
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•

het opmaken van de algemene rekening;

•

het rapporteren over de uitvoering van de begroting;

•

het opmaken van het jaarlijkse activiteitenverslag.

1.2.2.

Algemene kamer

De algemene kamer heeft de volgende taken:
•

het toezicht op de naleving en sanctionering van
inbreuken op de wettelijke bepalingen;

•

het verlenen, schorsen en intrekken van omroeperkenningen (uitgezonderd de erkenning
van de landelijke, regionale en lokale radio-omroepen die verleend worden door de Vlaamse
Regering op advies van de algemene kamer inzake de conformiteit);

•

het uitreiken, wijzigen, schorsen en intrekken van
zend- en transportvergunningen aan de erkende
omroepen en radio- en televisie-omroepnetwerken;

•

het geven en intrekken van de toestemming om
omroepprogramma’s door te geven aan aanbieders van een kabelnetwerk, radio- en televisieomroepnetwerk;

•

het ontvangen van kennisgevingen van aanbieders van kabelnetwerken, radiodiensten en televisiediensten;

•

het bepalen van de relevante markten en de
geografische omvang ervan voor producten en
diensten in de sector van de elektronische com-
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municatienetwerken en het analyseren van deze
markten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn;
•

het identificeren van ondernemingen die een
aanmerkelijke marktmacht hebben en indien nodig opleggen van één of meer verplichtingen;

•

het in kaart brengen van de concentraties in de
Vlaamse mediasector;

•

het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door
de openbare omroep, en het jaarlijks rapporteren
hierover aan de Vlaamse Regering;

•

het uitvoeren van bijzondere opdrachten die, indien nodig, door de Vlaamse Regering aan de
algemene kamer worden toevertrouwd, voor zover die verband houden met de hoger vermelde
taken.

1.2.3. Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen doet uitspraak over geschillen die
gerezen zijn naar aanleiding van het uitzenden van
programma’s die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden
kunnen aantasten, van programma’s die aansporen
tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of
nationaliteit of van programma’s waarin discriminatie tussen verschillende ideologische of filosofische
strekkingen voorkomt.

2.1.2.

Algemene kamer

Op 25 april 2008 aanvaardde de Vlaamse Regering
het ontslag van Jo Baert, Dirk Albrecht en Patrick
Herroelen uit hun functies bij de Vlaamse Regulator
voor de Media. Eric Brewaeys, Carlo Adams en Peggy Valcke volgden hen op als respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en gewoon lid van de algemene
kamer.
3

Bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 20084 werd de samenstelling van de algemene kamer als volgt bepaald:
•

Eric Brewaeys (voorzitter)

•

Carlo Adams (ondervoorzitter)

•

Peggy Valcke

•

Ronny Lannoo

•

Katrien Van der Perre

2.1.3. Kamer voor onpartijdigheid en
bescherming van minderjarigen
Op 20 juni 2008 overleed Karel Rimanque, de toenmalige voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid
en bescherming van minderjarigen. Bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 12 september 20085
werd de heer Jan Kamoen aangesteld als nieuwe
voorzitter van deze kamer. Rik Otten werd bij hetzelfde besluit aangesteld als lid van de kamer. Bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober
20086 werd Leen d’Haenens aangesteld als ondervoorzitter.
De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen kent volgende samenstelling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan Kamoen (voorzitter)
Leen d’Haenens (ondervoorzitter)
Marcel Van Nieuwenborgh
Hubert Van Humbeeck
Mathias Danneels
Désirée De Poot
Dirk Voorhoof
Luc Hellin
Rik Otten

Toegevoegde leden:
• Nadine Balduck
• Frieda Fiers
• Hendrik Jozef Bloemen
• Beatrijs Nielandt

Van links naar rechts:
Eric Brewaeys (voorzitter), Peggy Valcke, Carlo Adams, Katrien Van der Perre,
Ronny Lannoo

Van links naar rechts:
Luc Hellin, Rik Otten, Jan Kamoen, Leen d’Haenens, Hubert Van Humbeeck,
Désirée De Poot, Marcel Van Nieuwenborgh

3
4
5
6
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Besluit van 25 april 2008 houdende de aanduiding van een voorzitter, een ondervoorzitter en een lid van de Vlaamse Regulator voor de Media, Belgisch Staatsblad,
23 mei 2008, p. 26696.
Besluit van 12 september 2008 houdende de aanstelling van een voorzitter, een ondervoorzitter en de leden van de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor
de Media, Belgisch Staatsblad, 7 oktober 2008, p. 53213.
Besluit van 12 september 2008 houdende de aanstelling van een lid en een voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de
Vlaamse Regulator voor de Media, Belgisch Staatsblad, 7 oktober 2008, p. 53213.
Besluit van 17 oktober 2008 houdende de aanstelling van een ondervoorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen,
Belgisch Staatsblad, 30 oktober 2008, p. 57542.

ontwerp van decreet betreffende radio-omroep en
televisie. Op 19 december 2008 werd het ontwerp
bij het Vlaams Parlement ingediend.
Omwille van verschillende redenen werd geopteerd
om een volledig nieuw decreet te ontwerpen. Vooreerst diende de Europese Richtlijn “Audiovisuele
Mediadiensten”13 te worden omgezet in de Vlaamse
regelgeving. Daarnaast was er ook nood aan een
mediaregelgeving die eenduidiger, meer coherent en
actueler was. De Vlaamse Regering heeft zich voor
dit ontwerp onder meer gesteund op de resultaten
van het ARKADE-project “Studie naar een nieuwe
aanpak van het Regelgevend Kader voor media in
Vlaanderen: Analyse DROT & Evaluatie toekomstscenario’s”, een studie van de onderzoeksgroep
ICRI/IBBT van de KU-Leuven.
Op het ogenblik dat dit jaarverslag afgesloten werd,
was het ontwerp van decreet nog in behandeling in
de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van
het Vlaams Parlement.

2.4.

1°

de dotatie: 1.503.033 euro;

2°

de inschrijvingsgelden van kandidaten voor een
erkenning en de vergoedingen voor het behoud
van de erkenning: 797.087,22 euro;

3°

de administratieve geldboeten: nihil15;

4°

fiscale heffingen voor zover die bij decreet aan
de Vlaamse Regulator voor de Media zijn toegewezen: nihil;

5°

retributies voor zover die bij decreet aan de
Vlaamse Regulator voor de Media zijn toegewezen: nihil.

Totaal bedrag: 2.300.120,22 euro.
Begin 2009 werd door bedrijfsrevisoren PKF een audit doorgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar 2008. De bedrijfsrevisoren oordeelden dat de
jaarrekening zoals afgesloten op 31 december 2008
een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Regulator, dit
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het financieel kader

De Vlaamse Regulator voor de Media kan voor zijn
werking over volgende inkomsten beschikken:

2.5. Streefdoel binnen de werking van
de organisatie

1°

de dotatie;

2.5.1.	Transparantie en openheid

2°

de inschrijvingsgelden van kandidaten voor een
erkenning en de vergoedingen voor het behoud
van de erkenning;

3°

de administratieve geldboeten14;

4°

fiscale heffingen voor zover die bij decreet aan
de Vlaamse Regulator voor de Media zijn toegewezen;

De Regulator hecht veel belang aan de open relatie
met de sector. Klantvriendelijkheid en transparantie
in de handelingen en beslissingen staan dan ook
centraal. Via tal van initiatieven beoogt de Regulator
om deze doelen te verwezenlijken.

5° retributies voor zover die bij decreet aan de
Vlaamse Regulator voor de Media zijn toegewezen.
Toegepast op het jaar 2008 had de Vlaamse Regulator voor de Media beschikking over volgende bedragen:

In dit kader werd het informatiedocument “Beslissingskader Vlaamse Regulator voor de Media”16 op
de website gepubliceerd. Het document geeft een
overzicht van de hoofdelementen van de bestaande
beleidslijn inzake sanctionering die binnen de algemene kamer van de Regulator wordt gehanteerd.
Deze beleidslijn is een leidraad en bevat dan ook
vuistregels bij het bepalen van de strafmaat van inbreuken op het Mediadecreet. Met de publicatie van
dit document hoopt de Regulator dat een beter be-

13 Richtlijn van 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, Pb. L. 18 december 2007, afl.
332, 27.
14 De administratieve geldboeten komen niet langer toe aan de werkingsmiddelen van de Regulator maar worden toegevoegd aan de algemene middelen van de
Vlaamse begroting. Hierdoor heeft het bedrag van de opgelegde geldboeten niet langer als rechtstreeks gevolg de verhoging van de werkingsmiddelen van de Regulator.
15 In 2008 bedroeg de totale som van opgelegde administratieve geldboeten 105.100 euro. Deze kwamen echter niet meer toe aan de werkingsmiddelen van de
Regulator.
16 Het document kan op de website van de Regulator worden geconsulteerd, rubriek documentatie.
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Om de bezoekers van de website nog beter te kunnen informeren werd eind 2008 beslist om een gunningopdracht uit te schrijven voor het ontwerpen van
een nieuwe site. De website van de Regulator krijgt
zo een volledig nieuwe, verfrissende look. Bovendien zal ook gebruik gemaakt worden van de allernieuwste technieken bij de ontwikkeling van de site.
De nieuwe site zal onder meer voorzien in een zoekfunctie, zodat de gewenste informatie op een snelle
en doeltreffende wijze wordt teruggevonden. Er zal
ook een lijst worden voorzien met Frequently Asked
Questions en er zal gebruik gemaakt worden van
RSS-feeds. Zo wordt de gebruiker automatisch geattendeerd op nieuwe beslissingen en nieuwsitems.
Op die manier hoopt de Regulator de geïnteresseerden nog beter te kunnen informeren.

2.5.2.2. VRMNieuws
Sinds 21 november 2007 publiceert de Regulator
zijn eigen nieuwsbrief, VRMNieuws. Met deze (elektronische) nieuwsbrief, die vijfmaal per jaar wordt
verstuurd, wenst de Regulator zijn beslissingen,
standpunten en interpretaties kenbaar te maken. De
nieuwsbrief kon eind 2008 rekenen op 434 inschrijvingen. In vergelijking met het begin van 2008, waar
de nieuwsbrief 285 inschrijvingen telde, betekent dit
een stijging van meer dan 50%.

20

De Regulator merkt dus ook hier een stijgende vraag
naar informatie. Om nog beter te voldoen aan dit verzoek werd beslist om een gunningopdracht voor een
totale vernieuwing van de nieuwsbrief uit te schrijven. Begin 2009 zal de nieuwsbrief bijgevolg in een
nieuw kleedje worden gestopt.

2.5.2.3. Contacten met de pers
In 2008 werden door de Regulator zeven persmededelingen verzonden. Deze hadden voornamelijk betrekking op enkele belangrijke beslissingen van de
algemene kamer van de Regulator. Met het versturen van persberichten hoopt de Regulator een juiste
weergave van zijn beslissingen te bekomen. Een
correcte omschrijving van de beslissingen en zienswijze van de Regulator kan zo leiden tot een beter
begrip van de genomen beslissingen.
Naast deze persberichten werden ook enkele persmomenten georganiseerd, zoals naar aanleiding van
de voorstelling van het rapport “Mediaconcentratie in Vlaanderen”. Met een persconferentie op 16
december 2008 werd het rapport voorgesteld aan
pers, vertegenwoordigers van de belangrijkste mediagroepen en het publiek.

3.2.

Belspelletjes

Op vrijdag 11 april 2008 heeft de algemene kamer
van de Regulator een overlegvergadering gehouden
met de vertegenwoordigers van de Vlaamse Radioen Televisieomroep (VRT), de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) en SBS Belgium. De aanleiding
voor dit overleg was de uitspraak van het Europees
Hof van Justitie (C-195/06)19 van 18 oktober 2007
waarin antwoord werd gegeven op een prejudiciële
vraag van het Oostenrijkse Bundeskommunikationssenat betreffende de juridische kwalificatie van een
belspelletje op televisie (Quiz Express).
Het doel van de overlegvergadering was na te gaan
in hoeverre deze uitspraak gevolgen had voor de
toepassing van het Mediadecreet (en het toezicht
door de Regulator) op het uitzenden van belspelletjes (ook wel “call tv” genoemd) door de Vlaamse
televisieomroepen.
Na afloop van de overlegvergadering heeft de Regulator volgend standpunt bepaald:
In België bestaan er reeds specifieke regels ter bescherming van kijkers die deelnemen aan een belspel, ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 oktober
200620. Het besluit bevat voorwaarden voor het aanbieden van “spelen […] die worden aangeboden in
het kader van een televisieprogramma via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het
is toegestaan om van de oproeper naast de prijs van
de communicatie ook een betaling voor de inhoud te
vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het
eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur
van de oproep, en die een totaal spelprogramma inhouden”. De Kansspelcommissie houdt toezicht op
het naleven van deze voorwaarden.
Het Vlaamse Mediadecreet vormt grotendeels een
omzetting van de Richtlijn “Televisie zonder Grenzen”. De definitie van “telewinkelen” die terug te vinden is in artikel 1, 19°, van het Mediadecreet is dan
ook identiek aan de definitie uit de richtlijn. De Regulator is van mening dat een belspel zoals gedefinieerd in dat koninklijk besluit van 10 oktober 2006, en

rekening houdend met het arrest van het Europees
Hof van Justitie van 18 oktober 2007, als telewinkelen moet worden beschouwd. Naast de federale
regelgeving moeten de Vlaamse omroepen, bij het
uitzenden van een belspel op televisie, dus ook de
Vlaamse mediaregelgeving respecteren.
Een belspel in de zin van het koninklijk besluit kan
immers, rekening houdend met de criteria aangegeven door het Hof, als een werkelijke onafhankelijke
economische dienstverrichting worden beschouwd.
Aangezien het belspel de totale uitzending beslaat,
is het tegen betaling rechtstreeks aanbieden aan het
publiek om deel te nemen aan een spel duidelijk het
doel van de uitzending, waardoor logischerwijs ook
het belang van het spel binnen de uitzending overheersend is. Het soort vragen dat aan de kandidaten
wordt gesteld kan een bijkomend argument zijn om
een belspel als telewinkelen (of eventueel als televisiereclame) te beschouwen. Echter ook indien de
gestelde vragen niets te maken hebben met de promotie van goederen of diensten in verband met de
uitoefening van commerciële, industriële, ambachtelijke activiteiten of van een vrij beroep, kan op basis
van de andere criteria worden besloten dat belspelletjes als telewinkelen kunnen worden beschouwd.
Bij het uitzenden van belspelletjes moeten de Vlaamse omroepen rekening houden met de huidige bepalingen en voorwaarden uit het Mediadecreet i.v.m.
telewinkelen (Richtlijn 2007/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 11 december 200721 heeft
de regel met betrekking tot reclame en telewinkelen
uit de Richtlijn “Televisie zonder Grenzen” aanzienlijk
versoepeld, maar werd tot op heden nog niet omgezet binnen de Vlaamse Gemeenschap).
De particuliere televisieomroepen mogen krachtens
artikel 97, § 1, eerste lid, van het Mediadecreet telewinkelen uitzenden. Telewinkelen kan onder de vorm
van telewinkelspots die een plaats krijgen in wat courant een “reclameblok” wordt genoemd (artikel 101, §
1, van het Mediadecreet), maar kan eveneens in een
specifiek telewinkelblok worden opgenomen (artikel
102 van het Mediadecreet). Voor reclameblokken
gelden onder meer beperkingen qua maximale duur
en eventueel qua maximaal aantal per uur en per dag

19 Voor de tekst van het arrest, zie http://curia.europa.eu (zaak C-195/06).
20 Koninklijk besluit van 10 oktober 2006 houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie, ook de betaling van de inhoud te
vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen
te voldoen, Belgisch Staatsblad, 19 oktober 2006, p. 55792.
21 Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van de richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, Pb. L. 18 december 2007, afl.
332, 27.
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3.4.

Prijsvragen – telewinkelspots

Eind 2005 heeft de rechtsvoorganger van de Regulator, het Vlaams Commissariaat voor de Media,
voor de eerste maal de kwalificatie telewinkelen toegepast op een ander soort uitzending dan de doorgaans “klassieke” programma’s waarbij handmixers,
stofzuigers, fitnesstoestellen e.d., aan de man worden gebracht en die bekend zijn als telewinkelprogramma. In beslissing 2005/112, tegen het omroepprogramma Jim TV, was sprake van een muziekvideoclipprogramma (“Hitbox”) waar bij sommige
clips onderaan in beeld een pancarte werd getoond
met vermelding van de mogelijkheid om de melodie
van de clip via sms aan te schaffen tegen een welbepaalde prijs. Het Vlaams Commissariaat voor de
Media stelde toen vast dat alle elementen van de
definitie van telewinkelen van het Mediadecreet bij
een dergelijk aanbod aanwezig zijn (zie beslissing
2005/112 van 16 december 200523).
Later oordeelde de Regulator dat ook het uitzenden
van pancartes en banners waarin de mogelijkheid
wordt aangeboden om tegen betaling gepersonaliseerd commentaar op het beeldscherm te laten verschijnen, moet worden beschouwd als telewinkelen,
zoals gedefinieerd in het Vlaamse Mediadecreet (zie
beslissing 2007/070 van 14 december 2007 – beslissing 2008/009 van 18 januari 2008 – 2008/036 van
16 juni 2008 – 2008/040 van 23 juni 2008 – 2008/078
van 15 december 2008 – 2008/080 van 15 december
2008).
In 2008 wordt de Regulator geconfronteerd met
spots, die tussen de programma’s werden uitgezonden, waarin de kijker werd uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd waarbij een prijsvraag werd
gesteld die de kijker moet beantwoorden via telefoon en/of sms (tegen betaling met vermelding van
het tarief).
In de betrokken zaak werd driemaal een prijsvraag
gesteld waarbij de kijker tickets kon winnen voor
een spektakel, driemaal werd ook een prijsvraag gesteld waarbij tickets voor een bioscoopfilm konden
gewonnen worden. Eenmaal werd de kijker in de
spot, met tariefvermelding, uitgenodigd te sms’en
om kans te maken op een verblijf in een hotel. De

Regulator oordeelde dat ook bij dergelijke spots de
voorwaarden van telewinkelen telkens vervuld zijn
(zie beslissing 2008/039 van 23 juni 2008, zaak VRM
tegen NV Media Ad Infinitum).
Naar aanleiding van deze beslissing heeft de Regulator het standpunt bekendgemaakt dat het uitzenden van spots waarbij de kijker de mogelijkheid
wordt geboden om tegen betaling deel te nemen
aan een wedstrijd, om zo kans te maken op een prijs
(zoals filmtickets of een hotelverblijf) moet worden
beschouwd als telewinkelen, zoals gedefinieerd bij
artikel 2, 19°, van het Mediadecreet. De Regulator
meent dat alle elementen van de definitie aanwezig
zijn bij het aanbieden van dergelijke dienst tegen betaling. De Regulator heeft dit standpunt nogmaals
bevestigd in beslissing 2008/070 van 17 november
2008 (zaak VRM tegen VZW Regionale Televisie
Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde).
Het kwalificeren van dergelijke spots als telewinkelen heeft als belangrijk en onmiddellijk gevolg dat die
spots duidelijk als telewinkelen herkenbaar moeten
zijn, duidelijk onderscheiden moeten zijn van de programma’s door optische en/of akoestische middelen
en gegroepeerd moeten worden uitgezonden.

3.5.

Overzicht van de beslissingen

De Regulator heeft de mogelijkheid om sancties op
te leggen op basis van een ingediende klacht, een
procedure inzake ambtshalve onderzoek en op verzoek van de Vlaamse Regering.
Net zoals het voorgaande jaar werden in 2008 weinig
klachten ingediend. Het leeuwendeel van de beslissingen ontstond dan ook op basis van een procedure
inzake ambtshalve onderzoek. Het kaderbesluit monitoring van 22 april 200524 laat toe dat op regelmatige wijze steekproefsgewijze monitoringopdrachten
worden uitgevoerd. De monitoring wordt uitgevoerd
door de onderzoekscel van de Regulator. Deze legt
in een onderzoeksrapport haar bevindingen voor aan
de algemene kamer van de Regulator. Het is de algemene kamer die finaal beslist welke bevindingen
in een ambtshalve onderzoek worden betrokken.
Omroepen die betrokken worden in een ambtshalve
onderzoek krijgen inzage in de bevindingen van de

23 De beslissing is raadpleegbaar op de website van de Regulator, rubriek beslissingen – Vlaams Commissariaat voor de Media.
24 Het kaderbesluit monitoring van 22 april 2005 kan geconsulteerd worden op de website van de Regulator, rubriek regelgeving.
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3.6. Beslissingen inzake erkenningen,
vergunningen, klachten en ambtshalve
onderzoeken
De algemene kamer nam in 2008 79 beslissingen26.
Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld:
•

22 beslissingen met betrekking tot het verlenen,
het wijzigen of intrekken van een erkenning van
een televisieomroep;

•

1 beslissing na een procedure op tegenspraak
met betrekking tot aanbieders van een elektronisch communicatienetwerk;

•

3 beslissingen na klacht met betrekking tot radio-omroepen;

•

1 beslissing na klacht met betrekking tot een televisieomroep;

•

47 beslissingen na een procedure op tegenspraak tegen televisieomroepen;

•

1 beslissing na een procedure op tegenspraak
tegen een radio-omroep;

•

4 beslissingen waarbij een aanvraag tot het bekomen of wijzigen van een zendvergunning van
een particuliere radio-omroep werd afgewezen.

Er werden ook 95 vergunningen toegekend of wijzigingen aangebracht aan de bestaande zendvergunning van particuliere radio-omroepen. Dit aantal kan
als volgt opgesplitst worden:
•

1 voor landelijke radio-omroepen;

•

37 voor regionale radio-omroepen;

•

57 voor lokale radio-omroepen.

26 Voor een volledig overzicht van alle beslissingen verwijzen we naar bijlage 12.1 waar een samenvatting van alle beslissingen werd opgenomen.
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4.3. Beslissing 2008/021 van 26 februari 2008 in de zaak van Gerda Van Steenberge tegen NV VMMa (teletekstpagina’s)
Ook tegen NV Vlaamse Media Maatschappij diende
Gerda Van Steenberge een klacht in. De klacht had
betrekking op de teletekstpagina’s bij het omroepprogramma VTM en Kanaal Twee op 16 en 23 januari 2008. Opnieuw geeft de klaagster aan dat de
teletekstpagina’s expliciete seksueel getinte boodschappen bevatten. Die berichten zijn dagelijks en
overdag te bekijken. Naar analogie met de beslissing
rond de klacht tegen NV SBS Belgium besluit de Regulator dat de boodschappen van die aard zijn dat
ze voor sommige minderjarigen leeftijd- en ontwikkelingsinadequaat zijn en aldus de normale ontwikkeling kunnen verstoren. De Regulator verklaart de
klacht ontvankelijk en gegrond en legt aan NV VMMa
een waarschuwing op.

4.4. Beslissing 2008/083 van 16 december 2008 in de zaak van Ann Dedecker tegen NV VMMa (trailer)
Op 12 november 2008 ontving de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen een
klacht van Ann Dedecker tegen NV Vlaamse Media
Maatschappij. De klacht had betrekking op een trailer die werd uitgezonden op 29 oktober 2008 (18u)
op het omroepprogramma 2BE. De klaagster voert
aan dat de trailer zeer expliciete beelden van horrorfilms, die op de avond en nacht van 31 oktober 2008
werden uitgezonden, bevat. De Regulator komt tot
de bevinding dat de expliciete beelden van de uitgezonden trailer niet geschikt waren voor jonge kinderen. Dergelijke beelden kunnen ernstige angstgevoelens doen ontstaan en aldus schade toebrengen
aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van de minderjarige, inzonderheid van kinderen. De Regulator verklaart de klacht ontvankelijk en
gegrond maar neemt evenwel aan dat de vastgestelde inbreuk ten dele een gevolg is van een vergissing.
De verontschuldiging van NV VMMa aan de klaagster maakt aannemelijk dat de nodige maatregelen
zullen worden genomen om gelijkaardige inbreuken
in de toekomst te voorkomen. De Regulator beslist
om voor de vastgestelde inbreuk geen sanctie op te
leggen.
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6.1.2.2. Mediadatabank
Al deze gegevens werden gestructureerd en verwerkt in een zelfontworpen databank. Die databank
is de uitgangsbasis voor het eigenlijke onderzoek
naar het bestaan van mediaconcentratie in Vlaanderen. De “mediadatabank”31 is een relationele databank, opgebouwd rond het unieke KBO-nummer.
De databank stelt de Regulator in staat om het jaarlijkse rapport over mediaconcentratie te publiceren.
Voor het eerste rapport werd beslist om modulair te
werk te gaan. Voorafgaand aan de publicatie werden op regelmatige tijdstippen deelrapporten aan de
sector voorgelegd. De Regulator stond hierbij open
voor elke inhoudelijke op- of aanmerking die kon bijdragen aan de finale verwezenlijking van het rapport.

6.1.2.3. Rapportering
In 2007 werd een eerste deelrapport gepubliceerd
en voorgelegd aan de sector. In de loop van 2008
volgden nog 3 deelrapporten, die in het najaar van
2008 geconsolideerd werden tot één rapport “Mediaconcentratie in Vlaanderen 2008”. Het rapport werd
zowel op de website van de Regulator als in boekvorm gepubliceerd. Het document bevat drie hoofdstukken: in een eerste hoofdstuk wordt de Vlaamse
mediasector afgebakend. In een tweede hoofdstuk
wordt nagegaan hoe de in hoofdstuk 1 beschreven
spelers zich tot elkaar verhouden en eventueel kunnen gerekend worden tot een bepaalde mediagroep.
In een derde hoofdstuk worden een aantal indicatoren voorgesteld waarmee de eigenlijke concentratie
gemeten wordt.

6.1.2.4. Voorstelling en bemerkingen
Het rapport “Mediaconcentratie in Vlaanderen 2008”
werd op een persconferentie voorgesteld aan pers,
vertegenwoordigers van de mediagroepen en publiek. In het Vlaams Parlement werd het toegelicht
tijdens een hoorzitting van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
De Regulator probeert, in aanloop naar de jaarlijkse

update van het rapport, waar mogelijk rekening te
houden met de bemerkingen die werden gegeven.

6.2.

Marktdefinitie en –analyse / CRC

6.2.1.

Algemeen kader

Het in 2002 aangenomen Europees regelgevend
kader voor elektronische communicatienetwerken
geeft de nationale regelgevende instanties (NRI’s)
een aantal opdrachten. Deze taken hebben onder
meer betrekking op het aflijnen en analyseren van de
relevante markten en het opleggen (waar passend)
van verplichtingen inzake toegang en interconnectie
aan ondernemingen die een aanmerkelijke marktmacht vertonen op 18 deelmarkten binnen de telecomsector.
De federale staatsstructuur en de organisatie van de
bevoegdheidsverdelingen brengt met zich mee dat
er in België meerdere NRI’s actief zijn. De analyse
van de deelmarkten 1 tot en met 17 werd uitgevoerd
door het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT). Van de Vlaamse Regulator voor de
Media, de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
van de Franse Gemeenschap en de Medienrat van
de Duitstalige Gemeenschap werd verwacht dat zij
deelmarkt 18 (i.e. Wholesale omroeptransmissiediensten voor het leveren van omroepinhoud aan
eindgebruikers) analyseren.
Op 28 december 2007 werd een nieuwe “Aanbeveling van de Commissie van 17 december 2007 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten
in de elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees
Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten aan regelgeving
ex ante kunnen worden onderworpen (kennisgeving
geschied onder nummer C(2007) 5406)” gepubliceerd32.
De lijst van 18 ex-ante te reguleren markten werd
hierdoor tot 7 markten gereduceerd, en de vroegere
deelmarkt 18 werd van de lijst geschrapt. Niettemin

31 Naast het oprichten en onderhouden van de mediadatabank, houdt de Regulator tevens een nieuwsoverzicht bij, wat de Regulator de mogelijkheid biedt om trends
in het medialandschap te ontdekken en te signaleren.
32 Aanbeveling van de Commissie, 17 december 2007 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
–diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen, Pb. L. 28 december 2007, afl. 344, 65.
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Het betrof documenten met betrekking tot:
Thema

Datum aanmelding bij VRM

Datum antwoord VRM

25 april 2008

09 mei 2008

Broba 2008 ADSL2+, one time fees

20 mei 2008

30 mei 2008

Addendum NTP proces

22 mei 2008

30 mei 2008

Clearwire vergunningen voor draadloos toegangsnetwerk

27 mei 2008

02 juni 2008

Colocatietarieven

29 mei 2008

02 juni 2008

Blocks & Tie cables

06 juni 2008

20 juni 2008

Broba 2008 Adls2+ rental fees

06 juni 2008

20 juni 2008

Mac Telecom

06 juni 2008

20 juni 2008

Telenor Aviation

26 juni 2008

30 juni 2008

Schorsing E-leven

04 juli 2008
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Full VP

22 juli 2008

28 juli 2008

Broba 2008 ADSL2+

37

Broba Rental Fee

01 oktober 2008

07 november 2008

Ingebrekestelling Evonet

24 oktober 2008

07 november 2008

Bruo-Broba Annex K

27 oktober 2008

07 november 2008

Frequentiebanden draadloze CT1+ telefoons
900 mhz

07 november 2008

21 november 2008

Afzien stilzwijgende verlenging 2G vergunningen

24 november 2008

25 november 2008

ADSL2+ Annex M

26 november 2008

09 december 2008

Verlenging vergunning ONAIR Switzerland

04 december 2008

12 december 2008

6.3. Benchmarking en voorstel berekeningsformule vergoeding digitale zendvergunningen
6.3.1.

Situering

Op 9 mei 2008 verleende de Vlaamse Regering haar
principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit
betreffende de voorwaarden en procedure voor het
verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden
van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen. Dit dossier kadert binnen de analoge switch-off.
Een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de
ether moet compensatie bieden voor de exclusieve
allocatie door de overheid van het gebruiksrecht
van dit schaars goed. De aanschaf/uitbouw van een
zenderpark brengt zeer hoge investeringen en operationele kosten met zich mee, terwijl er grote onzekerheid bestaat over de mogelijke omzet. Men zou
dus kunnen besluiten om de eerste jaren vrij gebruik

van de ether toe te staan, en pas na enkele jaren,
wanneer er meer duidelijkheid is over de mogelijke
opbrengsten, de eventuele vergoeding bepalen. Omdat dit echter teveel onzekerheid met zich meebrengt
(zowel voor de overheid wat betreft eventuele inkomsten, als voor de vergunninghouder wat betreft mogelijke uitgaven), was het aangewezen reeds vooraf
een vergoedingsmodel uit te werken.
Door middel van artikel 20 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedures voor het verkrijgen van een
vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, heeft de Vlaamse Regering de Regulator de
opdracht gegeven om, na internationale benchmarking, tegen 15 juli 2008 een voorstel voor de berekeningsformule voor de jaarlijkse vergoeding te formuleren.
6.3.2.	Werkwijze
Gezien het korte tijdsbestek bleef de benchmarking

37 Een tweede versie van dit dossier werd de Regulator op 23 mei bezorgd. De Regulator heeft op 29 mei geantwoord.
38 De brief van het BIPT werd op 9 juli 2008 geannuleerd waardoor er geen antwoord meer werd verwacht van de VRM.
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internet, games en interactieve software, en dat sensibiliseringscampagnes opzet voor jongeren, ouders,
leerkrachten en opvoeders, onder andere in samenwerking met de Gezinsbond, het onderwijstijdschrift
Klasse, de sociaal-culturele vormingsorganisaties
voor jongeren en volwassenen enzovoort.

8.1.

Voorstel van aanpak

De Regulator heeft in november 2008 een voorstel
van aanpak overgemaakt aan de minister bevoegd
voor media. Dit voorstel is tot stand gekomen na een
vergelijking van bestaande kenniscentra betreffende
mediageletterdheid in naburige regio’s en landen. In
de nota worden onder meer de initiatieven binnen
overheden van de Vlaamse, de Franse en Duitstalige
Gemeenschap besproken, alsook de andere initiatieven in Vlaanderen en de Europese Unie. In de
nota wordt een plan van aanpak voorgesteld, waarbij het responsabiliseren van belanghebbenden één
van de sleutels tot succes is.
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http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/com/en.pdf

en België zaten er op initiatief van de Medienrat, de
regulator van de Duitstalige Gemeenschap, samen
aan tafel om over volgende onderwerpen van gedachten te wisselen:
•

Omzetting van de nieuwe Richtlijn “Audiovisuele
Mediadiensten zonder Grenzen”

•

Mediageletterdheid

•

Mediaconcentratie

•

Het communicatiebeleid van de regulatoren

De verschillende regulatoren gaven een stand van
zaken over de omzetting van de nieuwe richtlijn in
de eigen wetgeving, er werd gediscussieerd over de
te ondernemen stappen inzake mediageletterdheid
en de mediaconcentratie in de verschillende regio’s
werd besproken. Op initiatief van de Regulator werd
ook het communicatiebeleid van de regulatoren op
de agenda geplaatst. De Regulator wenste voornamelijk kennis te nemen van de mate waarin de andere regulatoren bij beslissingen de pers te woord
staan.

9.3.

Mediageletterdheid

In het kader van de resolutie van het Vlaams Parlement van 9 juli 2008 betreffende de ondersteuning
van de gamesector in Vlaanderen, voerde de Regulator een onderzoek uit naar de bestaande kenniscentra betreffende mediageletterdheid in de naburige regio’s en landen. Er werd onder meer een
bezoek gebracht aan de “Landesanstalt für Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM)”, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Mediawijsheid Expertisecentrum en het Office of Communications (Ofcom). Tevens was een delegatie van
de Regulator aanwezig op het tweedaagse congres
“More Fun, More Risk? – Digital Games as a Challenge for the Protection of Minors” in Berlijn. Op het
congres werden de nieuwste inzichten op het gebied
van mediageletterdheid besproken en werd diepgaand gedebatteerd over de mogelijke strategieën
om mediageletterdheid te bevorderen.
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gedeeld dat hem een licentie voor het pakket van
de frequentieblokken of –kanalen zal worden toegekend. De aanvrager dient de Regulator binnen de zeven dagen uitdrukkelijk meedelen dat hij de licentie
en de daaraan verbonden voorschriften aanvaardt,
zoniet wordt de licentie toegekend aan de best gerangschikte van de overblijvende aanvragers, die
ook uitdrukkelijk zal moeten bevestigen de licentie
te aanvaarden.
Hoewel dit niet voorzien was in het voorheen vermelde
besluit, heeft de Regulator een kandidatuurformulier
aangemaakt dat vanaf de publicatie van de oproep
ter beschikking gesteld zal worden op de website. Dit
samen met de vermelde besluiten van de Vlaamse
Regering, de nodige gedetailleerde technische gegevens van de betrokken frequentieblokken en
frequentiekanalen en de afspraken met de buurlanden
en andere gemeenschappen voor de volledig digitale toekomst.

10.2. Nieuw Mediadecreet
In de loop van 2009 zal het bestaande Mediadecreet
vervangen worden door een geheel nieuw decreet
(cfr. supra 2.3.2.).
Een grote uitdaging voor de Regulator wordt de toepassing van de nieuwe bepalingen met betrekking
tot productplaatsing, die grotendeels worden overgenomen uit de Europese Richtlijn “Audiovisuele
Mediadiensten”. Deze bepalingen zullen de huidige
regels, zoals vastgelegd in het Mediadecreet artikel
105, over naam- en merkvermeldingen van producten en diensten in programma’s vervangen. De Regulator staat voor de taak om een beslissingspraktijk
op te bouwen rond productplaatsing, die verduidelijking moet brengen over de mate waarin een product
of een dienst mag worden opgenomen binnen het
kader van een televisieprogramma. Daarbij wordt
voornamelijk gedacht aan de omlijning van het verbod op het schenken van overmatige aandacht aan
het product of de dienst in kwestie, of de verplichting om op passende wijze aan te duiden dat een
programma productplaatsing bevat.
Een andere uitdaging voor de Regulator wordt waarschijnlijk de invulling van het begrip ‘omroepdienst’
en meer in het bijzonder het maken van het onderscheid tussen de nieuwe categorieën van lineaire en
niet-lineaire televisie- en radiodiensten.
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Ten slotte zal de Regulator ook de concrete toepassing van het zogenaamde ‘drielagen-model’ met
omroeporganisaties, dienstenverdelers en netwerken, waarbij de dienstenverdelers een nieuwe categorie spelers zijn, opvolgen.

Het ontwerp bepaalt dat ook de dienstenverdelers
technische maatregelen moeten nemen ter bescherming van minderjarigen. Ook hier denkt de Regulator dat het logisch zou zijn dat de tweede kamer de
bevoegdheid krijgt voor geschillen betreffende de
bescherming van minderjarigen, die rijzen bij dienstenverdelers.

11.1.2. Boodschappen van algemeen nut (BAN)
Wanneer de Regulator de uitzending van een boodschap van algemeen nut (BAN) moet beoordelen, zal
hij zich daarvoor steunen op de artikelen 2, 17°, en
110 van het Mediadecreet. Deze bepalingen maken
wel duidelijk wie de opdrachtgevers van een BAN
kunnen zijn, maar nergens wordt gesteld dat ook tijdens de uitzending van de BAN duidelijk moet blijken wie die opdrachtgever is. De Regulator werd in
zijn beslissingen 2008/07345 en 2008/07446 van 24
november 2008 met deze problematiek geconfronteerd. In de betrokken zaken leek de BAN, op de
manier zoals hij werd uitgezonden, uit te gaan van
een commerciële instelling. In werkelijkheid was die
instelling echter de sponsor van de eigenlijke opdrachtgever.
Het verdient daarom aanbeveling dat het Mediadecreet op dit punt aangepast zou worden. De Regulator stelt voor om artikel 46 van het ontwerp aan te
vullen met een bepaling dat de opdrachtgever in de
BAN duidelijk moet vermeld worden.

11.1.3.	Teletekst
In de memorie van toelichting bij het ontwerp wordt
verduidelijkt dat onder de definitie van een programma ook de “additioneel meegestuurde informatie”
wordt begrepen. Een voorbeeld daarvan is onder
meer teletekst. Verder in de memorie van toelichting
wordt gesteld dat de bepalingen over televisiereclame en telewinkelen enkel van toepassing zijn op de
lineaire televisiediensten (art. 74) en “dientengevolge
en logischerwijze zijn de bepalingen van deze onderafdeling dan ook niet van toepassing op teletekst”.
De vraag stelt zich of teletekst als een niet-lineaire
dan wel lineaire dienst moet worden beschouwd.
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Deze kwestie kan onder meer belangrijk zijn voor
de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen. In de beslissing nr. 2008/02047 van
26 februari 2008 werd teletekst als een programma
beschouwd en dus onderhevig aan de bepalingen
van artikel 96, § 1, van het Mediadecreet. Nu de bepalingen van artikel 96, § 1, van het Mediadecreet in
het ontwerp zijn opgesplitst in artikel 42 (voor lineaire televisiediensten) en artikel 45 (voor niet-lineaire
televisiediensten) is het belangrijk om te weten hoe
teletekst gekwalificeerd dient te worden.

11.1.4.	Zelfpromotie
De vierde principiële opmerking van de Regulator
betreft zelfpromotie, meer bepaald de herkenbaarheid en het onderscheid met redactionele inhoud.
Het ontwerp bepaalt in artikel 75, § 1, dat televisiereclame en telewinkelen duidelijk herkenbaar moeten
zijn en kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zelfpromotie wordt echter uitgesloten
in deze bepaling.
De Regulator wijst erop dat dit als consequentie
heeft, dat aan de omroepdiensten de mogelijkheid
wordt geboden om in hun programma’s eigen producten, diensten, programma’s of netten aan te prijzen.

11.1.5. Alleenstaande televisiereclame- en telewinkelspots
De Regulator maakt een vijfde principiële opmerking
betreffende alleenstaande televisiereclame- en telewinkelspots.
Artikel 10, 2°, van de Richtlijn “Audiovisuele Mediadiensten” bepaalt dat afzonderlijke reclame- en telewinkelspots een uitzondering moeten blijven, behalve in uitzendingen van sportevenementen. Deze
bepaling was ook al in de Richtlijn “Televisie zonder
Grenzen” terug te vinden en werd omgezet in art.
101, § 1, tweede lid, van het huidige Mediadecreet.
In een interpretatieve mededeling van de Commissie
van 28 april 200448 worden uitzonderingsgronden
op deze regel opgesomd: “met name als één, zeer

2008/073: Zaak VRM tegen VZW Focus TV-Regionale TV voor het noorden van West-Vlaanderen.
2008/074: Zaak VRM tegen VZW West-Vlaamse Televisie Omroep Regio Zuid.
2008/020: Zaak Gerda Van Steenberge tegen NV SBS Belgium.
Interpretatieve mededeling van de Commissie over bepaalde aspecten van de bepalingen van de richtlijn “Televisie zonder grenzen” betreffende televisiereclame,
Pb.C. 28 april 2004, afl. 102, 2.

12.1. Overzicht van de beslissingen van de Regulator in 2008
In 2008 werden door de twee kamers van de Regulator 83 beslissingen genomen. Daarnaast werden ook
95 zendvergunningen toegekend of werden wijzigingen aangebracht aan de bestaande zendvergunningen van particuliere radio-omroepen.
De beslissingen betreffende de klachten- en ambtshalve procedures en de erkenningen/verlengingen
van televisie- en radio-omroepen alsook elektronische communicatiewerken worden in het kader van
dit jaarverslag in volgend overzicht gepresenteerd.
De beslissingen, evenals alle beslissingen van de
voorgaande jaren, kunnen ook steeds op de website
van de Regulator worden geraadpleegd.

1. BESLISSINGEN GENOMEN NA EEN BIJ DE
REGULATOR INGEDIENDE KLACHT

1.1. Klacht tegen een radio-omroep
Drie dossiers werden bij de algemene kamer ingediend op basis van een klacht tegen een radio-omroep:
1.

Beslissing 2008/024: VZW M.I.G. Radio tegen
VZW Radio Gent: de Regulator legt VZW Radio
Gent (GO FM) een administratieve geldboete
van 1.250 euro op wegens het overschrijden
van het vergunde vermogen.

2.

Beslissing 2008/042: NV Antwerpse Radio tegen VZW Facta Media: klacht ontvankelijk doch
ongegrond.

3.

Beslissing 2008/047: VZW Radio Paloma tegen
VZW Kiosk en VZW VWB-Noord: er wordt geen
gevolg gegeven aan de storingsklacht.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen ontving één klacht tegen een radioomroep. Na onderzoek werd de klacht onontvankelijk verklaard.
1.
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Beslissing 2008/06: Koen Godderis tegen VRT
(Radio 1 – ‘Ongehoorde Meningen’): klacht onontvankelijk.

2008/041: Zaak Ann Braeckman tegen NV SBS Belgium.

1.2. Klacht tegen een televisieomroep
De algemene kamer heeft één beslissing genomen
met betrekking tot een klacht tegen een televisieomroep.
Het betreft beslissing 2008/04149 van 7 juli 2008
waarbij de Regulator een klacht ontving aangaande
het niet respecteren van het tijdsverloop tussen twee
reclameonderbrekingen in het programma ‘CSI’,
uitgezonden op VT4. Tussen beide reclameonderbrekingen stelde een verontruste kijkster een tijdsverloop van slechts 9 minuten en 7 seconden vast.
Artikel 101, § 5, van het Mediadecreet voorziet echter een tijdsverloop van minstens twintig minuten.
Rekening houdend met het feit dat de overtreding
plaatsvond in prime time, legt de Regulator NV SBS
Belgium een administratieve geldboete van 12.500
euro op.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen heeft drie beslissingen genomen met
betrekking tot een klacht tegen een televisieomroep:
1. Klacht Gerda Van Steenberge tegen NV SBS
Belgium – 2008/020 – 26 februari 2008
De klacht heeft betrekking op seksueel getinte
boodschappen op de teletekstpagina’s van VT4 (op
datum van 16 en 23 januari 2008). De klaagster voert
aan dat de teletekstpagina’s van de zender expliciete boodschappen bevatten die dagelijks en op
elk moment van de dag te bekijken zijn. Bovendien
bevatten de teletekstpagina’s ook verwijzingen naar
websites met pornografische inhoud die zonder codes of betaling te bekijken zijn. De Regulator geeft
NV SBS Belgium een waarschuwing voor het uitzenden van dergelijke boodschappen op de teletekstpagina’s.
2. Klacht Gerda Van Steenberge tegen NV Vlaamse
Media Maatschappij – 2008/021 – 26 februari 2008
Gerda Van Steenberge diende ook een soortgelijke
klacht in tegen NV Vlaamse Media Maatschappij.
Naar analogie met bovenstaande zaak krijgt ook
VMMa een waarschuwing voor het uitzenden van
seksueel getinte boodschappen op de teletekstpagina’s van VTM en Kanaal Twee (op datum van 16
en 23 januari 2008).

gaat akkoord dat de schaalgrootte van het omroepprogramma Jim TV erg beperkt is. De administratieve geldboete wordt dan ook teruggebracht naar
5.000 euro.
7. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/014)
Verschillende producten van het merk “Alpro” komen meermaals en veelvuldig aan bod tijdens de
uitzendingen van het VTM-programma “De perfecte
Keuken” (10 en 13 september 2007). De producten
komen duidelijk en herkenbaar in beeld en het merk
wordt verscheidene malen auditief vermeld. De Regulator meent dat hierdoor sprake is van een inbreuk
op de mediawetgeving en legt een administratieve
boete van 5.000 euro op.
8. Zaak VRM tegen NV SBS Belgium (2008/015)
De algemene kamer is van oordeel dat het merk
“Wüsthof” nadrukkelijk en duidelijk in beeld wordt
gebracht tijdens de uitzending van het VIJFtv-programma “Peter kookt” (3 oktober 2007). De Regulator meent dat in het kookprogramma de kijker
wel degelijk wordt aangespoord om de messen van
Wüsthof te kopen. In feite gaat het hier om een korte
publireportage die een verkoopsbevorderend karakter heeft en aanspoort tot aankoop van de producten
en diensten van de sponsor. Voor deze inbreuken
legt de Regulator een administratieve geldboete van
3.500 euro op.
9. Zaak VRM tegen NV Media Ad Infinitum
(2008/016)

10. Zaak VRM tegen NV Event TV Vlaanderen NV
(2008/017)
Event TV Vlaanderen krijgt een boete van 3.500 euro
wegens het tonen van te vermijden reclame in het
programma “Disneyland Resort Parijs” (17 september 2007). De Regulator is de mening toegedaan
dat het programma in de praktijk neerkomt op een
publiciteitsreportage voor het attractiepark. Tijdens
de uitzending worden de attracties in lovende en
superlatieve bewoordingen aangeprezen en wordt
tevens promotie gemaakt voor een speciale aanbieding ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van
het park. Op basis van deze elementen oordeelt de
Regulator dat de uitzending diende uitgezonden te
worden in het reclameblok. Daarnaast stelt de Regulator vast dat een aantal sponsorvermeldingen niet
beantwoorden aan de bepalingen in het Mediadecreet.
11. Zaak VRM tegen NV SBS Belgium (2008/022)
De Regulator geeft NV SBS Belgium een waarschuwing voor het uitzenden van een sponsorvermelding
vlak voor de uitzending van de film “Be Cool” (VT4,
6 oktober 2007). De Regulator oordeelde dat deze
een specifiek promotioneel element bevat dat aanzet
tot consumptie, dit door het gebruik van het woord
“Nieuw”. Het gebruik van dit woord kan niet worden
beschouwd als een louter imago-ondersteunende
slogan, zodat niet voldaan is aan de bepalingen van
het artikel 2, 16°, van het Mediadecreet en artikel
106, tweede lid, van het Mediadecreet geschonden
is.

De onderzoekscel van de Regulator stelt in zijn rapport vast dat tijdens de uitzendingen van het kookprogramma “Menu à la carte” (9,15 en 24 september 2007) meermaals flessen wijn van de appellation
“Côtes du Rhône” in beeld worden gebracht. Daarenboven worden deze wijnen gedurende meer dan
tien seconden aangeprezen.

12. Zaak VRM tegen NV Vlamex (2008/023)

De Regulator besluit dat deze uitzendingen geen inbreuk betekenen op het Mediadecreet. Het decreet
bevat namelijk geen absoluut verbod op het vermelden van namen of merken van producten of diensten
in een programma. De vermeldingen kunnen dan
ook als niet te vermijden worden beschouwd.

Tijdens de uitzendingen van 6, 12 en 13 oktober
2007 (VTM en Kanaal Twee) werden verschillende
inbreuken op de mediawetgeving vastgesteld. De
Regulator is van oordeel dat een aankondigingspot
voor een eigen programma niet in een reclameblok
mag uitgezonden worden. Aangezien de Regulator
voor de eerste maal uitspraak deed in een dergelijke
zaak, beslist hij dat een waarschuwing een gepaste
sanctie is. De Regulator geeft NV Vlaamse Media
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De Regulator stelde geen inbreuken vast tijdens de
uitzendingen van 17 september 2007 (13u-14) op
het omroepprogramma S TV.
13. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/025)

Maatschappij ook een waarschuwing voor het vermelden van een sponsor in een aankondigingspot
voor het journaal (VTM, 6 oktober 2007). Artikel 109,
laatste lid, van het Mediadecreet stelt duidelijk dat
een nieuwsuitzending niet mag gesponsord worden.
In een aankondigingspot voor het journaal mag bijgevolg ook geen sponsorvermelding voorkomen.
14. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/026)
De Regulator stelt tijdens de uitzendingen van de
kinderprogramma’s “Tam Tam” op VTM verschillende inbreuken vast op de geldende regelgeving.
Wegens overtredingen aangaande de duur van de
reclame (maximaal twaalf minuten per uur) en een
onvoldoende duidelijk onderscheid tussen de reclame en het programma, wordt door de Regulator
een waarschuwing uitgesproken. Voor het uitzenden
van reclameboodschappen voor Plop-chocoladekoeken, waar de vereiste gestileerde afbeelding van
een tandenborstel ontbreekt, legt de Regulator een
administratieve geldboete van 2.500 euro op.
15. Zaak VRM tegen NV SBS Belgium (2008/031)
De Regulator stelt een inbreuk vast op artikel 101,
§ 5, van het Mediadecreet tijdens de uitzending van
het programma “Providence” op VIJFtv (29 december 2007). Het tijdsvak tussen de eerste en tweede
onderbreking in het programma bedroeg namelijk
minder dan de opgelegde twintig minuten. De Regulator legt NV SBS Belgium dan ook een administratieve geldboete van 1.250 euro op.
16. Zaak VRM tegen BVBA MTV Networks Belgium (2008/033)
Bij een monitoring van het omroepprogramma TMF
op 6 en 7 oktober 2007, stelt de Regulator overtredingen vast op het maximaal toegelaten percentage
zendtijd per uur voor reclame en telewinkelen. In
zijn beslissing houdt de Regulator rekening met de
beperkte omvang van de overtreding. De Regulator
legt BVBA MTV Networks Belgium een administratieve geldboete van 1.250 euro op.
17. Zaak NV SBS Belgium tegen VRM (2008/034)
Na het willig beroep van NV SBS Belgium, bevestigt de Regulator de eerder genomen beslissing
2008/022. De Regulator is van oordeel dat het woord
“Nieuw” niet kan beschouwd worden als een louter
imago-ondersteunende slogan voor de sponsor,
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doordat er specifieke promotie wordt gemaakt voor
een nieuw product. Er is bijgevolg niet voldaan aan
de bepalingen van artikel 2, 16°, van het Mediadecreet. De Regulator oordeelt dat artikel 106, tweede
lid, van het Mediadecreet geschonden is.
18. Zaak NV Vlaamse Media Maatschappij tegen
VRM (2008/035)
Na het willig beroep van NV Vlaamse Media Maatschappij trekt de Regulator de in de beslissing
2008/025 uitgesproken waarschuwing met betrekking tot artikel 101, § 1, eerste lid, van het Mediadecreet in. Artikel 101, § 1, eerste lid, van het Mediadecreet, dat de scheiding tussen reclame (en telewinkelen) en de programma’s verplicht stelt, wordt
niet geschonden door in reclameblokken aankondigingspots uit te zenden.
19. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/036)
De Regulator controleerde de uitzendingen van het
omroepprogramma Kanaal Twee (23 december
2007, 0u-06u). Het uitzenden van aanbiedingen tegen betaling met vermelding van tarieven waarbij
de kijker de mogelijkheid wordt geboden om boodschappen, foto’s en filmpjes te ontvangen, te chatten met dames, filmpjes te bekijken op het internet
of om zijn persoonlijke horoscoop te kennen, dient
volgens de Regulator te worden geïnterpreteerd als
telewinkelen. Uitzendingen zoals “Sex Pression”,
“one-to-one chat”, de toekomstvoorspellingen via
tarot en de “love match” moeten dus op deze wijze
worden geïnterpreteerd.
Naast deze overtreding stelt de Regulator ook nog
een zeer ruime overschrijving vast van de maximaal
toegelaten zendtijd voor telewinkelen. Voor beide inbreuken legt de Regulator een boete van 7.500 euro
op.
20. Zaak VRM tegen NV Belgian Business Television (2008/037)
De Regulator stelt tijdens de uitzendingen van het
omroepprogramma Kanaal Z (26 februari 2008, 12u18u) een inbreuk vast op artikel 101, § 1, tweede lid,
van het Mediadecreet. Tijdens elke uitzendlus werd
tweemaal een alleenstaande reclameboodschap
uitgezonden. De Regulator geeft hiervoor een waarschuwing.
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21. Zaak VRM tegen NV Life! TV Broadcasting
Company (2008/038)
De onderzoekscel van de Regulator stelt vast dat,
tijdens de uitzendingen van Life!TV op 26 februari
2008 (12u-18u), in elke uitzendlus telkens driemaal
een alleenstaande reclameboodschap wordt uitgezonden. Tevens blijkt dat één van deze spots niet afgekondigd wordt als reclame of te onderscheiden is
van het begin van het tweede gedeelte van het programma “Het Laatste Uur”. Voor deze overtredingen
geeft de Regulator een waarschuwing.
22. Zaak VRM tegen NV Media Ad Infinitum
(2008/039)
Bij het nazicht op de uitzendingen van het omroepprogramma Vitaya (26 februari 2008, 12u-18u) werden diverse overtredingen tegen de geldende regelgeving vastgesteld.
Voor het uitzenden van alleenstaande reclameboodschappen werd beslist een waarschuwing te geven.
Voor het uitzenden van wedstrijdspots die noch duidelijk als telewinkelen herkenbaar zijn, noch duidelijk te onderscheiden zijn van de programma’s, door
het gebruik van akoestische en/of optische middelen, noch gegroepeerd worden uitgezonden, legt de
Regulator een administratieve geldboete van 1.870
euro op.
In de aankondigingspot voor het programma “Dit is
mijn huis” wordt aan de kijker de mogelijkheid geboden om één jaar gratis elektriciteit te winnen. De
mediawetgeving laat echter het vermelden en/of
vertonen van prijzen slechts toe in televisieprogramma’s. De uitgezonden aankondigingspot is echter
geen programma zoals omschreven in artikel 2, 10°,
van het Mediadecreet. Voor deze inbreuk wordt een
administratieve geldboete van 3.730 euro opgelegd.
23. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/040)
De Regulator is van oordeel dat het uitzenden van
pancartes en banners waarin de mogelijkheid wordt
geboden om tegen betaling gepersonaliseerd commentaar op het beeldscherm te laten verschijnen
(zoals tijdens het programma “SMS Games”, uitgezonden op 26 februari 2008 op Jim), moet worden
beschouwd als telewinkelen. Telewinkelspots moeten duidelijk herkenbaar en onderscheiden zijn van
de programma’s, dit door het gebruik van akoesti-
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sche en/of optische middelen. De Regulator beslist
een administratieve geldboete van 2.500 euro op te
leggen aan VMMa voor het overtreden van artikel
101, § 1, eerste lid, en § 3 van het Mediadecreet.
24. Zaak VRM tegen NV Prime Projects Media
Group (2008/053)
Bij een monitoring van Move On (29 februari 2008,
13u-16u) werd vastgesteld dat de programma’s
“Move” en “Hi-Tech & Innovation” reclame bevatten.
Artikel 105, § 1, van het Mediadecreet stelt dat programma’s geen reclame mogen bevatten tenzij die
niet te vermijden is. De naam- en merkvermeldingen
in beide programma’s zijn volgens de Regulator niet
te beschouwen als onvermijdbare reclame.
Bovendien stelde de Regulator ook een tweede inbreuk op de mediawetgeving vast. Sponsorvermeldingen mogen slechts voorkomen aan het begin en/
of einde van een programma of programmaonderdeel. De sponsorvermelding “De Greef” voldoet niet
aan deze vereisten.
In beide gevallen ziet de Regulator zich genoodzaakt
om een administratieve geldboete op te leggen. De
Regulator kan hierbij niet voorbijgaan aan het gegeven dat NV Prime Projects Media Group reeds eerder werd beboet voor gelijkaardige feiten. Voor het
uitzenden van reclame in programma’s legt de Regulator een boete van 6.000 euro op, voor het onreglementair uitzenden van sponsorvermeldingen een
boete van 2.500 euro.
25. Zaak VRM tegen BVBA MTV Networks Belgium (2008/054)
Na onderzoek besluit de Regulator dat het programma “Coolsweat”, zoals uitgezonden op 21 maart
2008 op TMF, een programma is dat is opgebouwd
uit zelfstandige onderdelen. Het programma is volledig samengesteld uit afzonderlijke videoclips en
bestaat zo uit afzonderlijke elementen. De volgorde
waarin de videoclips worden uitgezonden volgt geen
voorafbepaalde logica of ranking, zoals dat bij een
hitparade wel het geval is. Het programma valt bijgevolg onder toepassing van artikel 101, § 3, van het
Mediadecreet, en dus niet onder artikel 101, § 5. De
20-minutenregel is dan ook niet van toepassing op
dit programma.

26. Zaak VRM tegen NV Media Ad Infinitum
(2008/056)
Op 29 februari 2008 (13u-19u) werd op Vitaya tweemaal een alleenstaande reclameboodschap uitgezonden van adverteerder “Bio-T”. De wetgeving
voorziet dat reclame en telewinkelspots gegroepeerd
moeten worden in niet-opeenvolgende tijdsblokken
van beperkte duur. De Regulator aanvaardt echter
het argument van de omroep dat die dag onvoldoende reclameopdrachten waren om de spots te
groeperen. De betroffen uitzending is bijgevolg niet
in strijd met de bepalingen van het Mediadecreet.
27. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/057)
Volgens artikel 106, eerste lid, van het Mediadecreet
moeten gesponsorde programma’s aan het begin
en/of einde duidelijk als gesponsorde programma’s
gekenmerkt worden, dit door de vermelding van de
naam en/of logo van de sponsor. De sponsorvermeldingen van “INDI” tijdens de soapserie “Sara” (10
maart – 14 maart 2008) worden niet aan het begin
en/of einde van het programma uitgezonden. De Regulator geeft NV Vlaamse Media Maatschappij hiervoor een waarschuwing.
28. Zaak VRM tegen NV Life!TV Broadcasting
Company (2008/062)
Het programma “Het Laatste Uur”, uitgezonden op
Life!TV op 21 maart 2008 werd driemaal onderbroken voor een reclameblok. Het tijdsverloop tussen
de eerste en tweede onderbreking bedroeg slechts
14 minuten en 36 seconden, tussen de tweede en
derde onderbreking slechts 11 minuten en 34 seconden.
Voor het niet naleven van de 20-minutenregel legt de
Regulator een administratieve geldboete van 1.250
euro op.
29. Zaak VRM tegen NV Media Ad Infinitum
(2008/063)
Bij een controle op de uitzendingen van Vitaya (22
maart 2008, 18u-24u) werden enkele zeer ernstige
overtredingen op het Mediadecreet vastgesteld.
Tijdens het programma “Doe-het-zelf met Roger”
werden diverse reclameboodschappen uitgezonden. De “Dobbit”-website en het gelijknamige magazine, de tuinmeubelen van “Hartman” en het
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productengamma van “Compo” werden onder de
aandacht gebracht. Het Mediadecreet laat niet toe
dat programma’s reclame bevatten tenzij die niet
te vermijden is. Tot de categorie ‘niet te vermijden
reclame’ behoort reclame die deel uitmaakt van de
gewone leefomgeving of het gewone straatbeeld en
die daarbij zonder opzet of nadruk in het programma
voorkomt. De getoonde merken en producten in het
programma “Doe-het-zelf met Roger” komen echter duidelijk in beeld en worden met de nodige lof
becommentarieerd. De vermeldingen staan dan ook
niet in redelijke verhouding tot het niet-commerciële
doel van de uitzending.
Een tweede vastgestelde inbreuk kadert in het uitzenden van sponsorvermeldingen. Op 22 maart
2008 werden sponsorvermeldingen getoond voor
“Black&Decker” en “Shell Gas” na respectievelijk de programma’s “Doe-het-zelf met Roger” en
“Bouw&Woon Advies”. Sponsorvermeldingen mogen volgens het Mediadecreet geen promotionele
elementen bevatten die aanzetten tot aankoop. De
betroffen sponsorvermeldingen bevatten wel degelijk dergelijke promotionele elementen.
De Regulator kan niet voorbijgaan aan deze zeer
ernstige overtredingen en beslist dan ook een administratieve geldboete van 7.500 euro op te leggen.
30. Zaak VRM tegen BVBA MTV Networks Belgium (2008/065)
Het ambtshalve onderzoek, in het kader van de uitzending van het TMF-programma “On Stage” van 14
mei 2008, wordt zonder gevolg afgesloten. Na bijkomend onderzoek blijkt de juistheid van de gegevens
die door de omroep werden verstrekt.
31. Zaak VRM tegen NV Media Ad Infinitum
(2008/066)
De uitzendingen van Vitaya van 14 mei 2008 werden aan controle onderworpen. De Regulator stelde
vast dat tijdens de onderzochte periode zesmaal
een alleenstaande reclamespot/telewinkelspot werd
uitgezonden. Aangezien er op diezelfde dag ook
vijfendertig reclameblokken met meerdere reclamespots werden uitgezonden, meent de Regulator dat
de omroep zich niet kan beroepen op het gebrek
aan reclameopdrachten waardoor de omroep, volgens de interpretatieve mededeling van de Europese
Commissie van 28 april 2004, uitzonderlijk zou kunnen afwijken van het principe dat afzonderlijke spots
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de uitzondering moeten blijven.
De Regulator geeft Vitaya voor de vastgestelde overtreding een waarschuwing.
32. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/067)
Tijdens de uitzendingen van VTM van 14 mei 2008
werden dertien alleenstaande reclameboodschappen/telewinkelspots uitgezonden. Naast deze alleenstaande reclameboodschappen werden ook
zesenveertig reclameblokken met meerdere gegroepeerde reclamespots vertoond. De Regulator meent
dat de omroep zich niet kan beroepen op de uitzonderingsgrond in de interpretatieve mededeling van
de Europese Commissie van 28 april 2004. De Regulator geeft de omroep hiervoor een waarschuwing.
Naast deze overtreding werd ook een tweede inbreuk op de mediawetgeving geconstateerd. Het
tijdsverloop tussen de eerste en tweede onderbreking in “Sterren op de dansvloer” bedroeg slechts
negentien minuten. Gezien de beperkte omvang van
de inbreuk oordeelt de Regulator dat een waarschuwing een gepaste sanctie is.
33. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/068)
De Vlaamse Regulator voor de Media geeft een
waarschuwing aan 2BE inzake het uitzenden van alleenstaande reclameboodschappen.
Tijdens de uitzendingen van 14 mei 2008 werden
naast vijfentwintig reclameblokken met gegroepeerde reclameboodschappen, ook zeven alleenstaande
reclameboodschappen uitgezonden. De Regulator
volgt de redenering van de omroep niet als zouden
er onvoldoende reclameopdrachten zijn om de spots
in één blok samen te voegen.
34. Zaak VRM tegen VZW TV Kempen en Mechelen (2008/069)
De regionale televisieomroep RTV krijgt een waarschuwing voor het uitzenden van een sponsorvermelding in een aankondigingspot voor het journaal
(1 augustus 2008, 18u-21u).
Artikel 106, laatste lid, van het Mediadecreet bepaalt
dat in aankondigingspots melding mag worden gemaakt van de sponsors. Anderzijds stelt artikel 109,
laatste lid, duidelijk dat een journaal niet mag gesponsord worden. Hieruit volgt dat in de aankondi-
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gingspots van het journaal geen sponsorvermelding
mag voorkomen.
35. Zaak VRM tegen VZW Regionale Televisie
Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde (2008/070)
De uitzendingen van de regionale televisieomroep
Ring TV (1 augustus 2008, 18u-21u) werden aan
controle onderworpen. Bij deze controle werden
twee inbreuken op de mediaregelgeving vastgesteld.
De op Ring TV uitgezonden wedstrijdspots waren
niet duidelijk als telewinkelen herkenbaar, noch duidelijk onderscheiden van de programma’s door het
gebruik van optische en/of akoestische middelen.
Een tweede inbreuk heeft betrekking op het uitzenden van sponsorvermeldingen in aankondigingspots
voor het journaal.
De Regulator geeft de omroep voor beide inbreuken
een waarschuwing.
36. Zaak VRM tegen VZW Regionale Televisie
Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, Dagelijkse
Regionale Informatie en Educatie (TV OOST)
(2008/071)
Bij het toezicht op de uitzendingen van de regionale
televisieomroep TV OOST (1 augustus 2008, 18u21u) werden twee inbreuken op het Mediadecreet
vastgesteld.
Tweemaal werd een alleenstaande reclameboodschap uitgezonden voor voetbalspeciaalzaak “Foncé”. De alleenstaande reclameboodschappen werden uitgezonden net voor en na de aankondigingspot voor het journaal en werden voorafgegaan en
gevolgd door een vermelding dat het om reclame
gaat. Daarnaast zendt TV OOST ook nog een reclameblok uit met meerdere gegroepeerde reclameboodschappen. Voor het uitzenden van de alleenstaande reclameboodschappen geeft de Regulator
een waarschuwing.
Het uitzenden van reclame in de televisieprogramma’s werd gesanctioneerd met een administratieve
geldboete van 3.500 euro. De Regulator is van oordeel dat de naam- en merkvermeldingen in de reportage “Opendeurdagen Electro Beeckman” van
het programma “TV Publiek” niet inhoudelijk verantwoord en noodzakelijk zijn. De vermeldingen komen
niet op een evenwichtige manier in het programma
voor en staan bijgevolg niet in redelijke verhouding

tot het niet-commerciële doel van de uitzending.
37. Zaak VRM tegen VZW Antwerpse Televisie
(2008/072)
Ingevolge de algemene opdracht van de Regulator
werden de uitzendingen van de regionale televisieomroep ATV (1 augustus 2008, 18u-21u) onderzocht.
Bij deze controle stelde de Regulator vast dat een
sponsorvermelding werd uitgezonden voor het journaal. Het Mediadecreet verbiedt de sponsoring van
het journaal, bijgevolg mogen ook geen sponsorvermeldingen voorkomen in aankondigingspots voor de
nieuwsuitzending. Voor deze overtreding geeft de
Regulator een waarschuwing.
Een tweede overtreding, het uitzenden van reclame
in programma’s, werd gesanctioneerd met een geldboete van 3.500 euro. De vermeldingen van “Magnus kwaliteitswijnen” in het programma “Toernee
general” bleken niet in overeenstemming met artikel
105, § 5, van het Mediadecreet.
38. Zaak VRM tegen VZW Focus TV-Regionale
TV voor het noorden van West-Vlaanderen
(2008/073)
Tijdens de uitzendingen van de regionale televisieomroep Focus (1 augustus 2008, 18u-21u) werd een
boodschap van algemeen nut (BAN) uitgezonden
die aan het einde een expliciete sponsorvermelding
van KBC bevatte. Het Mediadecreet voorziet dat een
BAN moet uitgaan van een sociale en humanitaire
vereniging, de uitgezonden boodschap gaat echter
zichtbaar uit van KBC. In de schriftelijke opmerkingen en tijdens de hoorzitting maakt de omroep
aannemelijk dat de boodschap uitgaat van de Intercommunale Reddingsdienst van West-Vlaanderen
(IKWV). IKWV sloot een overeenkomst met KBC omdat de organisatie zelf over onvoldoende financiële
middelen beschikt om de productie en uitzending
van de BAN te financieren.
Bij de bepaling van de sanctie houdt de Regulator er
rekening mee dat de omroep in de toekomst de aanbieder van de BAN zal vermelden. De Regulator oordeelt dat een waarschuwing een gepaste sanctie is.
39. Zaak VRM tegen VZW West-Vlaamse Televisie Omroep Regio Zuid (2008/074)
Ook de regionale televisieomroep WTV zond de
boodschap van algemeen nut uit met de sponsor-
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vermelding van KBC. De omroep maakte in zijn
schriftelijke opmerkingen en tijdens de hoorzitting
aannemelijk dat de boodschap uitgaat van de Intercommunale Reddingsdienst van West-Vlaanderen
(IKWV). Naar analogie met beslissing 2008/073 werd
beslist de omroep te waarschuwen.
40. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (2008/075)
De Regulator voerde een controle uit op de uitzendingen van VTM (23 juli 2008). Op die datum werden
naast verschillende reclameblokken met meerdere
gegroepeerde reclameboodschappen, ook een alleenstaande reclamespot en telewinkelspot uitgezonden. De Regulator oordeelt dat de omroep zich
niet kan beroepen op de uitzonderingsgrond in de
interpretatieve mededeling van de Europese Commissie van 28 april 2004. De Regulator geeft de omroep dan ook een waarschuwing.
41. Zaak VRM tegen NV Media Ad Infinitum
(2008/076)
Vitaya zond op 23 juli 2008 verschillende alleenstaande reclameboodschappen /telewinkelspots uit.
Gelet op het feit dat op diezelfde dag verscheidene
reclameblokken met meerdere gegroepeerde reclameboodschappen werden uitgezonden, kan de omroep geen gebruik maken van de uitzonderingsgrond
voor het uitzenden van alleenstaande reclameboodschappen in gevolge een gebrek aan voldoende reclameopdrachten om de spots in één blok samen te
voegen. De Regulator geeft de omroep bijgevolg een
waarschuwing voor deze overtreding.
Na het programma “Doe-het-zelf met Roger” werd
tevens een sponsorvermelding uitgezonden die een
specifiek promotioneel/verkoopsbevorderend element bevatte. De expliciete visuele en auditieve uitnodiging om een bezoek te brengen aan één van de
winkels van de sponsor wordt beschouwd als een
duidelijk specifiek promotioneel consumptie- of verkoopsbevorderend element. Ook voor deze inbreuk
werd een waarschuwing gegeven.
42. Zaak VRM tegen NV SBS Belgium (2008/077)
De Regulator legt een boete van 15.000 euro op aan
NV SBS Belgium wegens het niet respecteren van
de 20-minutenregel tijdens de uitzending van de serie “Lost” (8 september 2008).
Het betrokken programma, de afleveringen drie en
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vier van het vierde seizoen van “Lost”, werd viermaal
onderbroken voor een reclameblok. Het tijdvak tussen de verschillende onderbrekingen bedroeg hierbij
steeds minder dan de voorgeschreven 20 minuten.
De Regulator volgt in zijn beoordeling de argumentatie van de omroep niet als zou de afschaffing van
de 20-minutenregel, zoals bepaald in de Richtlijn
“AVMD”, van toepassing zijn op deze uitzending.
De Vlaamse omroepen dienen blijvend rekening te
houden met de huidige bepalingen en voorwaarden
uit het Mediadecreet, dit zolang de elementen uit
de Richtlijn “AVMD” nog niet worden omgezet binnen de Vlaamse Gemeenschap. Ook de argumentering als zouden beide afleveringen elk een apart
programma vormen, wordt niet gevolgd door de
Regulator. Tijdens de uitzending werd geen duidelijk
visuele scheiding voorzien tussen de twee episodes
(door bijvoorbeeld het uitzenden van een eind- en/of
begingeneriek).
In zijn beoordeling kan de Regulator niet voorbijgaan
aan het gegeven dat de inbreuk driemaal voorkwam
tijdens hetzelfde programma. Bovendien werd de
omroep in het verleden reeds herhaaldelijk gesanctioneerd voor dezelfde inbreuk (beslissingen 2008/012
– 2008/031 – 2008/041).
43. Zaak VRM tegen NV SBS Belgium (2008/078)
De Regulator legt VT4 een administratieve geldboete
van 7.500 euro op wegens het niet naleven van de
regelgeving inzake telewinkelen.
Tijdens de ochtenduitzendingen van 23 juli 2008
werd de kijker bijna doorlopend uitgenodigd om telefonisch of via sms in te gaan op aanbiedingen met
een erotisch karakter (o.a. live-chat) en via sms deel
te nemen aan een “Love Score”-aanbod, een jaarhoroscoop, adviestips omtrent relaties, gezondheid en
carrière. Het uitzenden van dergelijke aanbiedingen
tegen betaling met vermelding van tarieven, waarbij
de kijker de mogelijkheid krijgt boodschappen, foto’s en filmpjes te ontvangen, te chatten met dames,
filmpjes te bekijken op een website of zijn persoonlijke horoscoop te kennen, wordt beschouwd als telewinkelen.
Tijdens de betrokken uitzendingen werd de maximaal toegelaten duur van drie uur zendtijd per dag
voor telewinkelboodschappen dan ook ruimschoots
overtreden. Bovendien werden de uitgezonden
boodschappen niet duidelijk herkenbaar gemaakt als
zijnde telewinkelblokken. Het louter in beeld brengen
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van de tarieven die verbonden zijn aan het versturen
van een sms-bericht of telefoonoproep wordt als onvoldoende onderscheiden bevonden.
44. Zaak VRM tegen NV Life! TV Broadcasting
Company (2008/79)
Op 23 juli 2008 zond Life! TV elf telewinkelblokken
uit (de zogenaamde “Life! TV Horoscoop”). Dit is
meer dan het maximaal toegelaten aantal van acht
telewinkelblokken per dag. Bovendien voldeden de
blokken niet aan de voorgeschreven minimale duurtijd van vijftien minuten. De Regulator geeft de omroep hiervoor een waarschuwing, rekening houdend
dat de maximale toegelaten duur voor het uitzenden
van telewinkelblokken (drie uur per dag) niet werd
overschreden.
De op dezelfde dag uitgezonden programma’s “Life!
TV Vakantie” en “Life! TV Huisdieren” werden meermaals onderbroken voor reclame-/telewinkelboodschappen. Het tijdsverloop tussen de onderbrekingen was telkenmale beduidend korter dan de toegelaten twintig minuten. De Regulator beslist hiervoor
een administratieve geldboete van 1.250 euro op te
leggen. Bij de bepaling van de sanctie houdt de Regulator rekening met het gegeven dat uit het onderzoeksrapport niet blijkt dat de toegelaten uurlimiet
van twaalf minuten reclame overschreden zou zijn.
Bovendien geeft de omroep aan intussen al zijn programma’s geconformeerd te hebben.
45. Zaak VRM tegen BVBA MTV Networks
(2008/080)
In navolging van zijn algemene opdracht voerde de
Regulator een monitoring uit op de uitzendingen van
TMF (23 juli 2008). Hierbij werden verschillende inbreuken op de mediawetgeving vastgesteld.
Tijdens de programma’s “Summer Request”, “Interactive Video” en “Very Important Chat” werden muziekvideoclips getoond en werd de kijker tegelijk via
pancartes en banners uitgenodigd om tegen betaling deel te nemen aan een chat via sms. Het vertonen van pancartes en banners waarbij de mogelijkheid wordt geboden om tegen betaling persoonlijke
commentaar op het beeldscherm te laten verschijnen dient te worden beschouwd als telewinkelen.
Voor het uitzenden van telewinkelspots binnen de
programma’s en het ontbreken van een duidelijk onderscheid met het programma legt de Regulator aan
de omroep een boete van 2.500 euro op.

Ook op het vlak van de 20-minutenregel werd een
inbreuk vastgesteld. Het tijdsverloop tussen de eerste en tweede onderbreking in het programma “On
Stage”, waarin een concert van The Streets, werd
uitgezonden bedroeg slechts 18 minuten en 30 seconden. De Regulator kan niet akkoord gaan met
de argumentering van TMF als zou deze uitzending
niet onder de 20-minutenregel vallen. Het betreft hier
namelijk geen live-uitzending maar een uitgestelde
weergave van het concert in regie van de omroep.
De Regulator legt de omroep hiervoor een boete van
1.250 euro op.
De Regulator legt ten slotte nog een waarschuwing
op voor de prijsvermelding in de sponsorvermelding voor “Globevents” in het programma “King of
Surf”. Het vermelden van een prijs is een specifiek
verkoopsbevorderend element en bijgevolg niet toegelaten in een sponsorvermelding.
46. Zaak VRM tegen NV Vlamex (2008/081)
De controle op de uitzendingen van S TV (23 juli
2008) bracht enkele overtredingen op het Mediadecreet aan het licht.
Een eerste inbreuk heeft betrekking op het ontbreken
van een duidelijk onderscheid tussen programma’s
enerzijds en reclameboodschappen anderzijds. Tijdens de promotiespot voor de optredens van een
zanger/stemmenimitator verwees een voice-over
voor meer informatie naar de S TV-website. Aan het
einde van de spot verscheen ook een pancarte met
informatie over de concerten en de mogelijkheden
voor reservatie. Het gebruik van de voice-over boodschap en de vermelding van de reservatiemogelijkheden voor de concerten geeft de spot het karakter
van een reclamespot. Uit de argumentatie van de
omroep blijkt overigens dat de billboard gratis werd
aangeboden in ruil voor grote visibiliteit van S TV tijdens de optredens. Voor deze overtreding legt de
Regulator een boete van 1.250 euro op.
S TV krijgt tevens een waarschuwing voor het uitzenden van alleenstaande telewinkelspots. Aangezien bepaalde programma’s slechts één maal in de
programmatie voorkomen, waar andere programma’s meerdere keren herhaald worden, is bij S TV
geen sprake van uitzendingen in lusvorm die 24 uur
dezelfde blijven. S TV moet het aantal blokken met
slechts één spot dan ook beperken tot maximaal één
blok per dag.
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Ook voor het uitzenden van sponsorvermeldingen,
zonder dat de sponsor als dusdanig aan het begin
en/of einde van het programma als sponsor vermeld
wordt, legt de Regulator een waarschuwing op.

3. BESLISSINGEN GENOMEN IN HET KADER
VAN EEN DOOR DE REGULATOR GEVOERD
AMBTSHALVE ONDERZOEK (niet reclame en
sponsoring)
De algemene kamer heeft één beslissing genomen
met betrekking tot een procedure inzake ambtshalve
onderzoek tegen de aanbieders van een elektronisch communicatienetwerk
1.

Beslissing 2008/007: VRM tegen NV Belgacom,
West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM) en SA Société Intercommunale
Mixte d’Electricité et de Gaz (Intermosane). De
Regulator verzocht de aanbieders van een kabelnetwerk, die ressorteren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, de Regulator in te lichten over hun radio- en televisiezenderaanbod. In hoofde van NV Belgacom, WVEM
en Intermosane werd geen inbreuk vastgesteld
op artikel 128, § 1, van het Mediadecreet. De
Regulator geeft SA Société Intercommunale
Mixte d’Electricité et de Gaz wel een waarschuwing voor het niet verlenen van medewerking
aan de Regulator bij een vraag om informatie.

4. BESLISSINGEN OP VERZOEK VAN DE
VLAAMSE REGERING

1. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroep (2008/032)
Op verzoek van de Vlaamse Regering werd door de
Regulator een onderzoek gevoerd naar de naleving
van de regelgeving inzake boodschappen van algemeen nut (BAN). De Regulator is van oordeel dat de
decreetgever meent dat het oproepen tot lidmaatschap door sociale, humanitaire en welzijnsverenigingen geen boodschap is die verband houdt met
de opdracht van algemeen belang van die verenigingen. In februari 2008 werden door de VRT BAN’s
uitgezonden die uitgaan van vzw Vogelbescherming
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Vlaanderen. Het betreft vier wervende spots waarbij
aan het einde van elke boodschap volgende tekst
hoort: “Vogelbescherming Vlaanderen. Word nu lid
en ontvang de DVD “Bekende vogels in je tuin”. Surf
naar www.vogelbescherming.be”. Naast de URL van
de website verschijnt ook het rekeningnummer van
de organisatie.
De Regulator besluit dan ook dat het deel van de
boodschap die uitgaat van vzw Vogelbescherming
Vlaanderen, waarbij wordt opgeroepen tot lidmaatschap, niet beantwoordt aan de definitie van BAN. Er
wordt bijgevolg een inbreuk vastgesteld op de bepalingen van artikel 2, 17°, b), van het Mediadecreet. In
dit geval geeft de Regulator de NV Vlaamse Radioen Televisieomroep een waarschuwing.
2. Zaak VRM tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroep (2008/055)
Ingevolge beslissing 2008/032 werd de procedure
op tegenspraak, aangaande de boodschappen van
algemeen nut “Kazen van bij ons” verder gezet. De
Regulator besluit dat de sponsorvermelding van
Lunchgarden uitgaat van een sponsor verbonden
aan de opdrachtgever voor de BAN. Het is dus niet
de omroep die de betrokken sponsorvermelding aan
de BAN heeft gekoppeld. Bijgevolg wordt geen inbreuk op de geldende regelgeving vastgesteld.

5. BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT
AANVRAGEN TOT HET BEKOMEN VAN ERKENNINGEN EN/OF VERGUNNINGEN OF WIJZIGING ERVAN

In totaal werden 21 beslissingen met betrekking tot
het verlenen of het wijzigen van een erkenning van
televisieomroepen genomen:
1.

2.

3.
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2008/001: Erkenning voor een periode van negen jaar van het omroepprogramma “Stop TV”
(BVBA Icon Europe) als doelgroep- en themaomroep.
2008/002: Erkenning voor een periode van negen jaar van het omroepprogramma “Berat
TV” (BVBA Icon Europe) als doelgroep- en themaomroep.
2008/003: Erkenning voor een periode van negen jaar van het omroepprogramma “Arma

TV” (BVBA Icon Europe) als doelgroep- en themaomroep.
4.

2008/004: Erkenning voor een periode van negen jaar van het omroepprogramma “MMC
TV” (BVBA Icon Europe) als doelgroep- en themaomroep.

5.

2008/005: Erkenning voor een periode van negen jaar van het omroepprogramma “Olay TV”
(BVBA Icon Europe) als doelgroep- en themaomroep.

6.

2008/027: Verlenging van de erkenning van NV
Media Ad Infinitum als particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele Vlaamse Gemeenschap.

7.

2008/028: Vervanging van de naam van het omroepprogramma “Kanaal Twee” door “2BE” met
ingang van 29 februari 2008.

8.

2008/029: Vervanging van de naam van het
omroepprogramma “Jim TV” door “Jim” met ingang van 29 februari 2008.

9.

2008/030: Vervanging van de naam van het omroepprogramma “Olay TV” door “AS10 TV”.

10. 2008/043: Erkenning voor een periode van negen jaar van het omroepprogramma “Studio100
TV” (Telenet NV) als doelgroep- en themaomroep.
11. 2008/044: Erkenning voor een periode van negen jaar van het omroepprogramma “Acht” (Bites Europe NV) als doelgroep- en themaomroep.
12. 2008/045: Vervanging van de naam van het omroepprogramma “Stop TV” door “TARAFTAR
TV”.
13. 2008/049: Erkenning van “EXQI-Sport” als doelgroep- en themaomroep.
14. 2008/050: Erkenning van “EXQI-Culture” als
doelgroep- en themaomroep.
15. 2008/051: Vervanging van de naam “Kinepolis
TV1” door “Box TV”.
16. 2008/052: Vervanging van de naam “Kinepolis
TV2” door “Box TV (plus één uur)”.
17. 2008/058: Erkenning, voor een periode van negen jaar, van het omroepprogramma “Gunk TV”
als doelgroep- en themaomroep.

18. 2008/059: Vervanging van de naam van het omroepprogramma “11TV” door “Belgacom 11”.
19. 2008/060: Vervanging van de naam van het
omroepprogramma “11TV PPV” door de naam
“Belgacom 11 PPV”.
20. 2008/064: Verlenging van de erkenning van
het omroepprogramma Kanaal Z als particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap.
21. 2008/082: Vervanging van de naam van het omroepprogramma “Arma TV” door “Manolya TV”.

die inpasbaar is in het bestaande frequentieplan. Uit
het onderzoeksrapport van de Regulator blijkt dat
dit niet het geval is. De Regulator kan de gevraagde
zendvergunning dan ook niet toekennen.
Er werd ook één beslissing genomen met betrekking
tot het intrekken van een geleverde zendvergunning:
1.

2008/046: Intrekking van de erkenning van NV
Prime Projects Media Group als doelgroepen themaomroep voor het omroepprogramma
“Move-X TV”.

Er werden ook 4 beslissingen genomen met betrekking tot het afwijzen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde zendvergunning:
1.

2008/018: De lokale radio Forrest FM krijgt geen
zendvergunning omdat de radio met zijn zendconfiguratie slechts een klein deel dekt van het
theoretisch verzorgingsgebied waarvoor hij is
erkend.

2.

2008/019: De verhuis van de zendinstallatie van
de lokale radio City Gold wordt niet toegekend.
Vanuit de nieuw aangevraagde uitzendlocatie
dekt de radio slechts een klein deel van het theoretisch verzorgingsgebied waarvoor hij is erkend.

3.

2008/048: De Regulator kan de gevraagde verhuis van de zendinstallatie van VZW Info FM niet
toekennen. De omroep werd bij het ministerieel
besluit van 28 mei 2004 erkend voor lokaliteit
Torhout. Door de verhuis van de uitzendlocatie
naar Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem gelegen buiten lokaliteit Torhout, zou een
groot deel van het verzorgingsgebied niet meer
worden bediend.

4.

2008/061: VZW Pajotse Regio Info vraagt een
verhuis van +/- 11,2 km aan ten opzichte van de
opstelplaats zoals die voorkomt in het ‘theoretisch’ frequentieplan van de Vlaamse Gemeenschap. Een dergelijke wijziging betekent, voor
een radio met een effectief uitgestraald vermogen van maximaal 100 Watt, een significante
wijziging van het Vlaamse frequentieplan.

Artikel 37 van het Mediadecreet laat een verplaatsing van de zendinstallatie slechts toe voor zover
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12.2. Overzicht van de monitoring van de televisieomroepen
Datum

Maatschappij

Omroep

Programma of Duur

23/12/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

17u-23u

23/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

17u-23u

23/12/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaliteit

17u-23u

23/12/2008

SBS Belgium NV

VT4

17u-23u

23/12/2008

Actua TV BVBA

Actua TV

17u-23u

23/12/2008

Belgian Business Television NV

Kanaal Z

17u-23u

22/12/2008
23/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Thuis

19/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Thuis

17/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Huis te koop

15/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

De Bedenkers

11/12/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

Het Mooiste Meisje van de
Klas

09/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Canvas

Low Impact Man

01/12/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

De Italiaanse Droom

29/11/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

2BE

07u-13u

29/11/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Canvas - Ketnet

07u-13u

29/11/2008

SBS Belgium NV

VIJFtv

07u-13u

29/11/2008

BVBA Vlamex

S TV

07u-13u

29/11/2008

NV Life!TV Broadcasting Company

Life!TV

07u-13u

29/11/2008

Event TV Vlaanderen NV

Event TV (Liberty)

07u-13u

29/11/2008

MTV Networks Belgium BVBA

TMF

07u-13u

24/11/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

De Italiaanse Droom

16/11/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Witse

03/11/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

15u-21u

03/11/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

15u-21u

03/11/2008

SBS Belgium NV

VT4

15u-21u

03/11/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaya

15u-21u

03/11/2008

Event TV Vlaanderen NV

Event TV (Liberty)

15u-21u

03/11/2008

NV Telenet

Studio100 TV

15u-21u

03/11/2008

Euro 1080 NV

EXQI-Culture

15u-21u

30/10/2008

SBS Belgium NV

VT4

Help, Mijn man is een klusser

13/10/2008- Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV
17/10/2008

Eén

Thuis

13/10/2008- Vlaamse Media Maatschappij NV
17/10/2008

VTM

LouisLouise

12/10/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Witse

12/10/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Sporza

05/10/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Sporza

05/10/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Witse
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30/09/2008

SBS Belgium NV

VT4

De Block Hoegaarden

23/09/2008

SBS Belgium NV

VT4

De Block Hoegaarden

16/09/2008

SBS Belgium NV

VT4

De Block Hoegaarden

09/09/2008

SBS Belgium NV

VT4

De Block Hoegaarden

02/09/2008

SBS Belgium NV

VT4

De Block Hoegaarden

01/08/2008

VZW Antwerpse Televisie

ATV

18u-21u

01/08/2008

VZW Audio Video Oost-Vlaamse Televisie

AVS

18u-21u

01/08/2008

VZW Focus TV-Regionale TV voor het noorden van WestVlaanderen

Focus

18u-21u

01/08/2008

VZW Niet-Openbare Televisievereniging Brussel

TV-Brussel

18u-21u

01/08/2008

VZW Regionale Omroep Oost-Brabant

ROB-TV

18u-21u

01/08/2008

VZW Regionale Televisie Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas,
Dagelijkse Regionale Informatie en Educatie

TV OOST

18u-21u

01/08/2008

VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde

Ring TV

18u-21u

01/08/2008

VZW Tele-Visie-Limburg

TVL

18u-21u

01/08/2008

VZW TV Kempen en Mechelen

RTV

18u-21u

01/08/2008

VZW West-Vlaamse Televisie Omroep Regio Zuid

WTV-Zuid

18u-21u

23/07/2008

Euro 1080 NV

EXQI Vlaanderen

0u-24u

23/07/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaliteit

0u-24u

23/07/2008

Belgian Business Television NV

Kanaal Z

0u-24u

23/07/2008

MTV Networks Belgium BVBA

TMF

0u-24u

23/07/2008

BVBA Vlamex

S TV

0u-24u

23/07/2008

Actua TV BVBA

Actua TV

0u-24u

23/07/2008

NV Life!TV Broadcasting Company

Life!TV

0u-24u

23/07/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

0u-24u

23/07/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaya

0u-24u

23/07/2008

SBS Belgium NV

VT4

0u-24u

11/06/2008

SBS Belgium NV

VT4

22u40-24u

10/06/2008

SBS Belgium NV

VT4

22u40-24u

09/06/2008

SBS Belgium NV

VT4

22u40-24u

14/05/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Canvas - Ketnet

0-24u

14/05/2008

SBS Belgium NV

VT4

0-24u

14/05/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaya

0-24u

14/05/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

0-24u

14/05/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

2BE

0-24u

14/05/2008

MTV Networks Belgium BVBA

TMF

0-24u

23/03/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

18u-24u

23/03/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Canvas

18u-24u

23/03/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

18u-24u

23/03/2008

SBS Belgium NV

VT4

18u-24u

23/03/2008

Telenet NV

Prime Sport

18u-24u

23/03/2008

Telenet NV

Prime Fezztival

18u-24u

22/03/2008

Skynet iMotion Activities NV

11 TV

18u-24u
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22/03/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaya

18u-24u

22/03/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaliteit

18u-24u

22/03/2008

Telenet NV

Prime Movies

18u-24u

22/03/2008

Telenet NV

Prime Sport2

18u-24u

22/03/2008

NV Prime Projects Media Group

Move On

18u-24u

21/03/2008

Telenet NV

Prime One

18u-24u

21/03/2008

Telenet NV

Prime Action

18u-24u

21/03/2008

NV Life!TV Broadcasting Company

Life!TV

18u-24u

21/03/2008

SBS Belgium NV

VIJFtv

18u-24u

21/03/2008

Euro 1080 NV

EXQI

18u-24u

21/03/2008

MTV Networks Belgium BVBA

TMF

18u-24u

10/03/2008- Vlaamse Media Maatschappij NV
14/03/2008

VTM

Sara

10/03/2008- Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV
14/03/2008

Eén

Thuis

05/03/2008

SBS Belgium NV

VT4

Onder Hoogspanning XL

04/03/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

Mijn Restaurant!

29/02/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

Alles moet weg

29/02/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

13u-19u

29/02/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

VTM

13u-19u

29/02/2008

SBS Belgium NV

VT4

13u-19u

29/02/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaliteit

13u-19u

29/02/2008

NV Prime Projects Media Group

Move On

13u-19u

29/02/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

2BE (Kanaal Twee) 13u-19u

26/02/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

Jim TV

12u-18u

26/02/2008

Belgian Business Televisie NV

Kanaal Z

12u-18u

26/02/2008

Media Ad Infinitum NV

Vitaya

12u-18u

26/02/2008

Actua TV BVBA

Actua TV

12u-18u

26/02/2008

NV Life!TV Broadcasting Company

Life!TV

12u-18u

26/02/2008

BVBA Vlamex

S TV

12u-18u

24/02/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Eurosong (deel 1 & 2)

20/02/2008

SBS Belgium NV

VT4

Onder Hoogspanning XL

10/02/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Eurosong (deel 1)

08/02/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Eén

Zo is er maar één
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12.3. Overzicht van de monitoring van de radio-omroepen

DATUM

MAATSCHAPPIJ

OMROEP

24/12/2008

VZW Intercity (Kortrijk)

Intercity (Mi Amigo)

17/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio 1

16/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Studio Brussel

09/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Donna

03/12/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio2

26/11/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

Q-Music

25/11/2008

4FM Groep NV

4FM

19/11/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Studio Brussel

18/11/2008

VZW Superstar (Gent)

Superstar (Club FM)

05/11/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio 1

04/11/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Donna

29/10/2008

VZW Galaxy (Oostende)

Middenkust Oostende (Hit FM)

29/10/2008

VZW Radio Cieper (Ieper)

Crazy FM Ieper

28/10/2008

VZW Radio Ter Elst (Duffel)

Club FM Duffel

22/10/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Studio Brussel

21/10/2008

VZW Organisatie voor Regionale en Culturele Informa-

Lorali

tie (ORCI) (Lummen)
21/10/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio 2

15/10/2008

VZW Horizon (Berlaar)

Horizon (RGR)

15/10/2008

VZW Via Mechelen (Mechelen)

Via FM (RGR)

14/10/2008

VZW Enjoy FM (Hoeilaart)

Enjoy FM (Cool FM)

14/10/2008

VZW Vrije Radio Leuven (V.R.L) (Leuven)

Leuven 104.2 (Be one)

08/10/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio 1

08/10/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Donna

07/10/2008

VZW Omroep H’Tals-FM (Herentals)

Thals FM

06/10/2008

VZW Katanga (Aalst)

Katanga

06/10/2008

VZW Belfort (Aalst)

Dender (Domino)

06/10/2008

VZW Urgent (Gent)

Urgent FM

02/10/2008

VZW Lokeren Radio (Lokeren)

AXI Radio

01/10/2008

4FM Groep NV

4FM

30/09/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

Q-Music

26/09/2008

VZW Vrije Private Omroepvereniging Land van Waas
(Sint-Niklaas)

Land van Waas

24/09/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Studio Brussel

17/09/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Donna

17/09/2008

VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel (Zelzate)

Z.R.O Mietje Stroel

17/09/2008

VZW Saturnus (Maldegem)

Saturnus (Club FM)

15/09/2008

BVBA Airtime (Antwerpen)

Cool FM

10/09/2008

4FM Groep NV

4FM
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02/09/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

Q-Music

29/08/2008

4FM Groep NV

4FM

28/08/2008

VZW Radio Liefkenshoek (Herenthout)

RL

27/08/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

Q-Music

21/08/2008

VZW Polderradio (Torhout)

Extragold Torhout

13/08/2008

VZW Radio Scheldeland (Kruibeke)

Scheldeland

07/08/2008

VZW Alter-Natief (Aalter)

VBRO Aalter

07/08/2008

VZW Kanaal K (De Panne)

Costa FM

06/08/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Donna

22/07/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio2

18/07/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Studio Brussel

15/07/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio2

10/07/2008

VZW Facta Media (Limburg)

Be One Limburg

09/07/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio 1

26/06/2008

VZW Radio Roeland (Gent)

Roeland (City Music)

26/06/2008

VZW Liberty (Zele)

Exact (Contact)

26/06/2008

VZW Orlando (Berlare)

Primera (Contact)

25/06/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Radio 1

24/06/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Donna

24/06/2008

VZW Westhoek Radio (Koksijde)

Westpoint (Extra Gold)

24/06/2008

VZW Radio RTL (Eeklo)

TRL (Crazy FM)

18/06/2008

Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV

Donna

18/06/2008

VZW Radio Breydel (Brugge)

Nostalgie Brugge (City Music)

18/06/2008

VZW Polderradio (Torhout)

Crazy FM Torhout

11/06/2008

VZW Lokale Radio Impakt (Zottegem)

Impakt (City Gold)

10/06/2008

VZW Radio Roeland (Gent)

Roeland (City Music)

29/05/2008

VZW Omega (Zoersel)

Zoe

29/05/2008

VZW Radio Stad Hoogstraten (Hoogstraten)

Hoogstraatse Radio (Suc6 FM)

28/05/2008

VZW Gelora (Genk)

R.M.L. (Hit FM)

28/05/2008

VZW Radio Tongeren Lokaal (Tongeren)

Tongeren Lokaal (Hit FM)

27/05/2008

VZW Senioren Omroeporganisatie Hageland (S.O.H.)
(Diest)

Diest

20/05/2008

VZW Radio Relax (Zonnebeke)

Relax

14/05/2008

VZW Muziek in Geraardsbergen (Geraardsbergen)

M.I.G.

14/05/2008

VZW Vrije Culturele Organisatie voor Regionale Informatieoverdracht (VICTORIA) - Halle

Victoria

07/05/2008

Vlaamse Media Maatschappij NV

Q-Music

30/04/2008

VZW Radio Frontaal - Diksmuide

Frontaal (VBRO)

30/04/2008

VZW Polderradio - Torhout

Crazy FM Torhout

23/04/2008

VZW Helemaal Hasselt (Hasselt)

Helemaal Hasselt (Viva FM)

17/04/2008

VZW Meetjesland-Gent (St-Kruis-Winkel)

Meetjesland

08/04/2008

NV Antwerpse Radio - prov Antwerpen

Nostalgie

03/04/2008

VZW Popcorn-Maarkedal

Micron
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03/04/2008

VZW Star - Herzele

Star

02/04/2008

VZW Radio Ham - Ham

Ham

31/03/2008

VZW Vrije Private Omroepvereniging Land Van Waas Sint-Niklaas

Land van Waas

21/03/2008

VZW Vrije Radio Tris - Waarschoot

Skyline (Club FM)

19/03/2008

VZW Vrije Radio Sint-Lievens-Houtem (V.R.S.) - SintLievens-Houtem

V.R.S.

19/03/2008

VZW Senioren Omroeporganisatie Hageland (S.O.H.)
(Diest)

Diest

19/03/2008

VZW FM Brussel (Brussel)

FM Brussel

18/03/2008

VZW Vrie-Ieper

Vrie

13/03/2008

VZW Radio Beverland - Beveren

Beverland

12/03/2008

VZW Facta Media-Hasselt

Be One Limburg

12/03/2008

VZW Saturnus-Aalst

Contact Aalst

06/03/2008

VZW Popcorn-Maarkedal

Micron

05/03/2008

VZW Radio Paloma-Ravels

Paloma

27/02/2008

VZW Antwerpse Buurtradio-Antwerpen

Minerva

27/02/2008

VZW Lokeren Radio (LORA) - Lokeren

AXI Radio

26/02/2008

VZW Radio S.I.S. - Gent

S.I.S. (Topradio)

20/02/2008

VZW Radio Azzurra - Houthalen-Helchteren

Blitz (Viva FM)

20/02/2008

VZW Helemaal Hasselt - Hasselt

Helemaal Hasselt (Viva FM)

15/02/2008

VZW Radio Dimension-Turnhout

Rootsradio

13/02/2008

VZW Regionale Media Info-Ternat

City Gold

12/02/2008

VZW Lokale Radio Kampenhout

Tempo FM

12/02/2008

VZW Radio 2440 - Geel

Power (Yora)

06/02/2008

VZW Genker Radio Kontakt - Genk

G.R.K.

04/02/2008

VZW Niet-openbare Radio Contact-Brussel

Contact Brussel

25/01/2008

VZW Radio Monza - Kinrooi

Monza

18/01/2008

VZW Radio Welkom-Overijse

Happy Gold

16/01/2008

VZW Omroep H’Tals FM - Herentals

Thals FM

15/01/2008

VZW Radio Radio - Hasselt

Hit FM

09/01/2008

VZW West Point-Ham

Martinique (Trendy FM)

08/01/2008

VZW Crazy FM - Staden

Crazy FM
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12.4. Lijst van de op 31 december 2008 erkende televisieomroepen
Openbare Omroep
VRT - Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV - August Reyerslaan 52 - 1043 Brussel
omroepprogramma(‘s)

Erkend tot

Eén

Erkenning van onbepaalde duur

Canvas

Erkenning van onbepaalde duur

Ketnet

Erkenning van onbepaalde duur

Particuliere Omroepen die zich richten tot de gehele Vlaamse Gemeenschap
VMMa – Vlaamse Media Maatschappij NV – Medialaan 1 – 1800 Vilvoorde
Omroepprogramma’s

Erkend tot

VTM

18/11/2014

2BE

31/12/2012

Jim

26/10/2009

VTMZomer/Kerst

08/06/2015

Event TV Vlaanderen NV – Gespstraat 68-70 – 1070 Brussel
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Event TV (Liberty TV.com)

03/12/2016

Belgian Business Television NV - Raketstraat 50 - 1130 Brussel
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Kanaal Z

08/11/2017

Media Ad Infinitum NV - Luchthavenlaan 20 - 1800 Vilvoorde
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Vitaya

12/08/2017

Vitaliteit

08/06/2015

SBS Belgium NV - Fabrieksstraat 55 -1930 Zaventem
Omroepprogramma’s

Erkend tot

VT4

28/01/2010

VIJFtv

28/01/2010
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Actua TV BVBA - Jean Jaurèslaan 32 - 1030 Brussel
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Actua TV

22/01/2013

MTV Networks Belgium BVBA - Fabriekstraat 38 - 2547 Lint
Omroepprogramma’s

Erkend tot

TMF (Vlaamse Editie)

28/06/2013

TMF Live HD

18/10/2016

NV Life!TV Broadcasting Company - Arianelaan 12 - 1200 Brussel
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Life!TV

06/07/2014

Vlamex BVBA - Baron Ruzettelaan 222 - 8310 Brugge
Omroepprogramma’s

Erkend tot

S TV

16/06/2014

Okay Media TV NV - Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Okay TV

15/09/2014

Euro 1080 NV - Fabriekstraat 38 - 2745 Lint
Omroepprogramma’s

Erkend tot

EXQI Vlaanderen

27/09/2015

VOF Newscasters - Engerstraat 170 - 3071 Erps-Kwerps
Omroepprogramma’s

Erkend tot

TV9

13/12/2016
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Particuliere Omroepen Doelgroep- en Themaomroepen
Euro 1080 NV – Fabriekstraat 38 – 3745 Lint
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Euro 1080

15/02/2013

NV Prime Projects Media Group – Haachtsebaan 123 – 3140 Keerbergen
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Move-On

06/07/2014

Media Ad Infinitum NV - Luchthavenlaan 20 - 1800 Vilvoorde
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Wonen

19/10/2015

55-PLUS TV - Doorniksewijk 66 - 8500 Kortrijk
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Plus TV

29/06/2015

Kust Televisie VZW - Koningstraat 104 bus 8 - 8400 Oostende
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Kust Televisie

24/05/2016

Box Entertainment BVBA - Kloosterstraat 187 - 1702 Dilbeek
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Best of TV

24/05/2016

Skynet iMotion Activities NV - Carlistraat 2 - 1140 Brussel
Omroepprogramma’s

Erkend tot

ZOOM

21/06/2016
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Icon Europe BVBA - Waversesteenweg 151 - 2500 Lier
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Yurdum TV

15/11/2016

M ON TV

15/11/2016

TIM TV

15/11/2016

SPOR1 TV

15/11/2016

TARAFTAR TV

17/01/2017

Berat TV

17/01/2017

Manolya TV

17/01/2017

MMC TV

17/01/2017

AS10 TV

17/01/2017

NV Telenet - Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Studio100 TV

28/08/2017

Gunk TV

19/10/2017

Bites Europe NV - Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Acht

28/08/2017

Euro 1080 NV - Fabriekstraat 38 - 2745 Lint
Omroepprogramma’s

Erkend tot

EXQI-Sport

14/09/2017

EXQI-Culture

14/09/2017

Betaalomroepen
NV Telenet – Liersesteenweg 4 – 2800 Mechelen
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Prime Star

22/01/2013

50

Prime Action
Prime Series

22/01/2013
22/01/2013

51

Carrousel

22/01/2013

Prime Fezztival

22/01/2013

Prime Sport

22/01/2013

Prime Sport2
Prime Family

22/01/2013

Prime Star +1
50
51
52
53

j

22/01/2013

52

22/01/2013

53

In beslissing 2009/004 wordt de naam van het omroepprogramma “Prime One” vervangen door “Prime Star”, dit met ingang van 20 december 2008.
In beslissing 2009/007 wordt de naam van het omroepprogramma “Prime Movies & Series” vervangen door “Prime Series”, dit met ingang van 20 december 2008.
In beslissing 2009/006 wordt de naam van het omroepprogramma “Prime Action+1” vervangen door “Prime Family”, met ingang van 20 december 2008.
In beslissing 2009/005 wordt de naam van het omroepprogramma “Prime One+1” vervangen door “Prime Star+1”, met ingang van 20 december 2008.
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Skynet iMotion Activities NV – Carlistraat 2 – 1140 Brussel
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Belgacom 11

06/07/2014

Belgacom 11 PPV

06/07/2014

Box Entertainment BVBA - Kloosterstraat 187 - 1702 Dilbeek
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Box TV

16/11/2015

Box TV (plus één uur)

16/11/2015

Regionale omroepen
Antwerpse Televisie VZW – Hangar 26-27 – Rijnkaai 104 – 2000 Antwerpen
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

ATV

07/01/2010

Arrondissement Antwerpen

Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie VZW – Adolphe Pégoudlaan 20 – 9051 Gent
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

AVS

07/01/2010

Arrondissement Gent, Eeklo, Oudenaarde

Regionale Omroep Oost-Brabant VZW - Ambachtenlaan 25 - 3001 Heverlee
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

ROB-Tv

07/01/2010

Arrondissement Leuven

West-Vlaamse Televisie Omroep Regio Zuid VZW - Kwadestraat 151b - 8800 Roeselare
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

WTV-Zuid

07/01/2010

Arrondissement Ieper, Roeselare,
Kortrijk, Tielt

Focus TV - Regionale TV voor het noorden van West-Vlaanderen VZW - Koningsstraat 104-bus 8 - 8400
Oostende
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

Focus

30/06/2011

Arrondissement Veurne, Diksmuide, Oostende, Brugge
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TV Kempen en Mechelen VZW - Lossing 16 - 2260 Westerlo
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

RTV

30/06/2011

Arrondissement Turnhout, Mechelen

Tele-Visie-Limburg VZW - Via Media 4 – 3500 Hasselt
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

TVL

30/06/2011

Arrondissement Tongeren, Maaseik, Hasselt

Niet-Openbare Televisievereniging Brussel VZW - Flagey-gebouw - Belvédèrestraat 27 - 1050 Brussel
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

TV-Brussel

30/06/2011

Brussel-Hoofdstad

Regionale Televisie Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, Dagelijkse Regionale Informatie en Educatie VZW Vosmeer 16 - 9200 Dendermonde
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

TV OOST

30/06/2011

Arrondissement Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas

Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde VZW - Luchthavenlaan 22 - 1800 Vilvoorde
Omroepprogramma’s

Erkend tot

Verzorgingsgebied

Ring TV

14/07/2012

Arrondissement Halle-Vilvoorde
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12.5. Lijst van de op 31 december 2008 erkende landelijke en regionale radio-omroepen
4FM Groep NV – Medialaan 1 – 1800 Vilvoorde
Lokaliteit

Frequentie

Effectieve locatie

Aalst

104.2 Mhz

9300 Aalst

Antwerpen

103.4 Mhz

2018 Antwerpen

Beringen

98.4 Mhz

3580 Beringen

Bree

93.5 Mhz

3940 Kinrooi

Brussegem

95.6 Mhz

1875 Merchtem (Brussegem)

Brussel

103.4 Mhz

1190 Brussel

Dendermonde

92.2 Mhz

9200 Dendermonde

Diest

103.3 Mhz

3290 Diest

Egem

104.1 Mhz

8740 Pittem (Egem)

Geel

93.5 Mhz

2260 Westerlo (Oevel)

Genk

103.4 Mhz

3600 Genk

Gent

92.8 Mhz

9000 Gent

Herzele

90.9 Mhz

9550 Herzele (St-Lievens-Esse)

Heusden-Zolder

88.8 Mhz

3550 Heusden-Zolder

Holsbeek

90.3 Mhz

3391 Tielt-Winge (Meensel-Kiezegem)

Kasterlee

91.4 Mhz

2460 Kasterlee (Tielen)

Leuven

99.7 Mhz

3001 Leuven

Lommel

103.7 Mhz

3290 Lommel

Mechelen

96.7 Mhz

2800 Mechelen

Ninove

99.7 Mhz

9400 Ninove (Denderwindeke)

Sint-Niklaas

93.5 Mhz

9150 Kruibeke (Bazel)

Sint-Pieters-Leeuw

95.5 Mhz

1600 St-Pieters-Leeuw

Sint-Truiden

89.2 Mhz

3800 St-Truiden (Brustem)

Tongeren

89.1 Mhz

3700 Tongeren

Turnhout

90.6 Mhz

2300 Oud-Turnhout

Voeren

97.4 Mhz

_

103.7 Mhz

2990 Wuustwezel

Wuustwezel
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Vlaamse Media Maatschappij NV – Medialaan 1 -1800 Vilvoorde		
Lokaliteit

Frequentie

Effectieve locatie

Antwerpen

92.9 Mhz

2020 Antwerpen

Antwerpen

99.2 Mhz

2000 Antwerpen

Berlaar

92.7 Mhz

2500 Lier

Brugge

103.3 Mhz

8000 Brugge

Brussel

102.5 Mhz

1060 Brussel

Eeklo

104.8 Mhz

9900 Eeklo

Egem

103.0 Mhz

8740 Pittem (Egem)

Genk

102.5 Mhz

3600 Genk

Gent

88.6 Mhz

9000 Gent

Herentals

92.2 Mhz

2200 Herentals

Heuvelland

93.2 Mhz

8953 Heuvelland (Wijtschate)

Oostvleteren

88.3 Mhz

8640 Vleteren (Oost-Vleteren)

Sint-Pieters-Leeuw

103.1 Mhz

1600 St-Pieters-Leeuw

Turnhout

104.2 Mhz

2360 Oud-Turnhout

Veltem

95.8 Mhz

3020 Herent (Veltem-Beisem)

Wuustwezel

100.0 Mhz

2990 Wuustwezel

		

Regionale particuliere radio-omroepen :
Provincie Antwerpen
NOSTALGIE: Antwerpse Radio – Katwilgweg 2 – 2050 Antwerpen
Lokaliteit

Frequentie

Effectieve locatie

Schoten

102.9 Mhz

2900 Schoten

Mechelen

104.5 Mhz

2600 Mechelen

Geel

104.6 Mhz

2260 Westerlo (Oevel)

Turnhout

104.5 Mhz

2360 Oud-Turnhout

Provincie Vlaams-Brabant en Brussel
NOSTALGIE: VZW De Vrije Golf – Gossetlaan 30 – 1702 Groot-Bijgaarden
Lokaliteit

Frequentie

Effectieve locatie

Aarschot

104.4 Mhz

3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt)

Brussel

98.1 Mhz

1050 Brussel

Brussel

98.4 Mhz

1800 Vilvoorde

Diest

99.0 Mhz

3290 Diest

Leuven

103.8 Mhz

3000 Leuven
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Provincie Limburg
Be One Limburg: VZW Facta Media – Kempische Steenweg 105 – 3500 Hasselt
Lokaliteit

Frequentie

Effectieve locatie

Bree

103.0 Mhz

3960 Bree

Genk

94.7 Mhz

3600 Genk

Hasselt

96.8 Mhz

3500 Hasselt

Lommel

95.9 Mhz

3920 Lommel

Beringen

92.8 Mhz

3550 Heusden-Zolder

Hamont-Achel

96.5 Mhz

3990 Achel

Overpelt

104.2 Mhz

3900 Overpelt

Sint-Truiden

96.9 Mhz

3800 Sint-Truiden

Tongeren

94.8 Mhz

3700 Tongeren

Provincie Oost-Vlaanderen
Nostalgie: VZW Radio Gent – IZ Hoogvelt Zone D – Vosmeer 16 – 9200 Dendermonde
Lokaliteit

Frequentie

Effectieve locatie

Gent

103.5 Mhz

9000 Gent

Aalst

104.8 Mhz

9300 Aalst

Oudenaarde

104.8 Mhz

9700 Oudenaarde

Ronse

103.3 Mhz

9690 Kluisbergen (Zulzeke)

Sint-Niklaas

103.7 Mhz

9140 Temse

Provincie West-Vlaanderen
Nostalgie: NV Promotheus Inc. – Westlaan 159 – 8800 Roeselare
Lokaliteit

Frequentie

Effectieve locatie

Brugge

88.1 Mhz

8000 Brugge

Egem

98.2 Mhz

8740 Pittem (Egem)

Kortrijk

88.0 Mhz

8500 Kortrijk

Oostende

87.6 Mhz

8460 Oudenburg (Roksem)

Oostvleteren

101.0 Mhz

8640 Vleteren (Elzendamme)
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12.7.

Resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de ondersteuning van de
gamesector in Vlaanderen

Het Vlaams Parlement,
-

gelet op:

1°

het onderzoeksrapport ‘Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming, een overzichtstudie, studie in opdracht van het viWTA, Brussel, 2008’ van Evelien De Pauw, Stefaan Pleysier, Jan Van Looy, Jeroen Bourgonjon, Kris
Rutten, Steven Vanhooven en Ronald Soetaert;

2°

het advies van de Vlaamse Jeugdraad van 9
april 2008 over jongeren en gaming;

3°

het verslag van de hoorzitting over de effecten
van gaming op jongeren (Parl. St. Vl. Parl. 200708, nr.1684);

4°

de vragen om uitleg die recent gesteld werden
aan de Vlaamse ministers bevoegd voor Jeugd,
Media, Onderwijs en Economie;

8°

de Vlaamse Gemeenschap nog niet bevoegd is
voor de keuring en labeling van films en andere
culturele gegevensdragers zoals games;

9°

het effect van games op de psyche van de gamer zeer sterk afhankelijk is van persoonlijkheidskenmerken en het daarom belangrijk is de
gamer te leren correct om te gaan met games
en andere media, bijvoorbeeld door voldoende
onderscheid te leren maken tussen realiteit en
fictie;

-

vraagt de Vlaamse Regering:

1°

alle media-actoren te stimuleren om via zelfregulatie een labeling uit te werken voor alle mediaproducten (kijkwijzer) in de lijn met de Europese aanbeveling aanvullend op PEGI;

2°

een informatiecampagne op te starten in samenwerking met de distributiesector om een
genuanceerder beeld over games te creëren,
het kijkwijzersysteem en het classificatiesysteem PEGI beter bekend te maken en de toepassing ervan te benadrukken;

-

overwegende dat:

1°

computerspellen en games een blijvend en verrijkend onderdeel van onze mediacultuur zijn;

2°

de creatieve en innovatieve gamesector aansluit
bij de kenniseconomie die we in Vlaanderen willen versterken;

3°

3°

een gerichte en gespecialiseerde opleiding de
gameontwikkeling in Vlaanderen kan bevorderen;

toezicht te organiseren op een dergelijk zelfregulerend kijkwijzersysteem alsook een klachtenprocedure op te stellen;

4°

4°

het menselijk kapitaal in deze sector (bedrijven en ontwikkelaars) dreigt weg te trekken uit
Vlaanderen;

5°

het belangrijk is om deze hooggespecialiseerde
en creatieve sector in Vlaanderen meer ontwikkelingskansen te geven;

6°

de negatieve aandacht voor games de positieve
sociale en educatieve mogelijkheden overschaduwt;

een kenniscentrum Mediawijsheid op te richten bij de Vlaamse Regulator voor de Media dat
kennis verzamelt over de technologische ontwikkelingen, dat wetenschappelijk onderzoek
uitvoert of laat uitvoeren naar de effecten en
de educatieve mogelijkheden van nieuwe media zoals internet, games en interactieve software, en dat sensibiliseringscampagnes opzet
voor jongeren, ouders, leerkrachten en opvoeders, onder andere in samenwerking met de
Gezinsbond, het onderwijstijdschrift Klasse, de
sociaal-culturele vormingsorganisaties voor jongeren en volwassen enzovoort;

7°

het kennen en toepassen van het Pan European
Game Information labelingsysteem van de sector (PEGI) belangrijk is voor het correct omgaan
met games;

5°

in de lerarenopleiding en de navorming van leerkrachten meer aandacht te besteden aan de
educatieve waarde van games en interactieve
software als leermiddel en onderwijsinstrument,
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alsook voldoende technieken aan te reiken om
te werken rond mediawijsheid;
6°

7°

de inrichting van een reguliere en interdisciplinaire masteropleiding gameontwikkeling mogelijk te maken;
een investeringsklimaat te scheppen dat de ontwikkeling van de game-industrie als cultuurproduct in Vlaanderen stimuleert en hiervoor instrumenten in te zetten op het vlak van innovatie,
kenniseconomie en cultuurontwikkeling;

8°

de gamesector te informeren en te begeleiden
bij het oprichten van een incubator waar kleine
startende bedrijven logistieke, administratieve
en financiële begeleiding kunnen krijgen. Daarbij wordt afstemming gezocht met bestaande
instrumenten en actoren zoals CultuurInvest,
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), het Kunstendecreet, het Instituut voor de aanmoediging
van Innovatie door Wetenschap en Technologie
in Vlaanderen (IWT) en het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT);

9°

de gamesector te informeren en begeleiden bij
het oprichten van een overkoepelende Game
Association. Met als doel één centraal contactpunt te vormen voor consumenten, investeerders, overheid en andere industrieën met
voornamelijk een structurerend en stimulerend
platform voor samenwerking en kennisuitwisseling in de industrie;

naar 6% zoals voor de klassieke leermiddelen van toepassing is.

AANGENOMEN DOOR HET VLAAMS PARLEMENT,
Brussel, 9 juli 2008.

De Griffier,
De Voorzitter;

10° bij de federale regering aan te dringen om:

j

a.

ook in de gamesector een prioriteit te maken van de bestrijding van de aanmaak,
verkoop en verspreiding van illegale producten;

b.

de tax shelter- en tax creditregeling naar
het voorbeeld van Frankrijk uit te breiden
tot games;

c.

de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen te wijzigen
zodat mediakeuring een gemeenschapsbevoegdheid wordt en filmkeuring wordt
verbreed naar andere culturele gegevensdragers;

d.

de verkoop van games aan consumenten
zonder PEGI-rating te verbieden in België;

e.

de btw op digitale leermiddelen te verlagen
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