PERSMEDEDELING
WOENSDAG 10 JULI 2019

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Bescherming minderjarigen: De Vlaamse Regulator voor de Media, de
onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legt VIER
een geldboete op van 5.000 euro en verplichte publicatie in twee dag- en twee
weekbladen van de beslissing van de VRM n.a.v. de uitzending van Gent West.
De VRM stelde een onderzoek in naar de uitzendingen van de Vlaamse
fictiereeks ‘Gent West’. Het betreft de uitgezonden afleveringen op woensdag
3, 10 en 17 april 2019.
De VRM stelt vast dat de betrokken uitzendingen veel scènes bevatten die erg
gewelddadig zijn, en vaak ook aangevuld of vermengd zijn met elementen van
angst, seks en drank- en drugsmisbruik. Deze aspecten keren ook terug in het
grove taalgebruik van de personages.
Het Mediadecreet kent een relatief verbod met betrekking tot uitzendingen die
de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen
“schade zouden kunnen toebrengen”.
Uitzendingen die onder dit relatief verbod vallen mogen worden uitgezonden
indien ofwel door technische maatregelen (codering) ofwel door de keuze van
het tijdstip van uitzending gewaarborgd wordt dat minderjarigen de
uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren. Naast de keuze van het
tijdstip van uitzending moet bovendien een akoestische waarschuwing of
visueel symbool worden gebruikt.
De potentiële schadelijkheid voor minderjarigen van de uitgezonden beelden
wordt niet betwist door SBS. Zij geeft toe dat een ‘16+’-logo had moeten
worden toegevoegd en erkent dat de uitgezonden afleveringen van ‘Gent
West’ niet geschikt zijn voor minderjarigen jonger dan 16 jaar. Het ontbreken
van de leeftijdsaanduiding is volgens SBS te wijten aan een menselijke fout.
De onderzochte afleveringen van ‘Gent West’ zijn ongecodeerd uitgezonden op
VIER. Dergelijke ongecodeerde uitzendingen moeten niet alleen vergezeld zijn
van een passende leeftijdsaanduiding, maar moeten op een tijdstip worden
uitgezonden dat waarborgt dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet
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zien. De betroffen uitzendingen vatten telkens aan om 21u40. Hierdoor was
niet gewaarborgd dat minderjarigen tot 16 jaar deze afleveringen niet zouden
zien.
Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de toezegging van
SBS om dergelijke overtredingen in de toekomst te willen vermijden door het
implementeren van nieuwe geautomatiseerde processen voor het toevoegen
van (leeftijd)logo’s. Anderzijds kan de VRM er niet aan voorbij gaan dat SBS in
het verleden reeds voor soortgelijke inbreuken werd gesanctioneerd.
De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen en
de verplichte publicatie van een bericht over deze uitspraak in twee dag- en
twee weekbladen.

De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de VRM:
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Francis Soulliaert, Communicatieverantwoordelijke VRM
e-mail: pers@vrm.vlaanderen.be – tel: 02/553.27.39
Over de Vlaamse Regulator voor de Media:
De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder
voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en
luisteraars kijkt hij er op toe dat mediaregelgeving beschreven in het
mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Hij komt tussen bij eventuele
geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke
inbreuken op de regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de
bescherming van minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse
radio en tv. Tot slot beheert de VRM de toekenning van mediavergunningen
aan Vlaamse audiovisuele media. De VRM werd in 2006 opgericht door de
Vlaamse overheid.
Over de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen:
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De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
(onderdeel van de VRM) 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 en geweld, van
programma's waarin discriminatie voorkomt tussen verschillende
ideologische of filosofische strekkingen en commerciële communicatie met
pornografische inhoud of nodeloos geweld.
De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is
samengesteld uit negen leden waarvan vier leden beroepsjournalist zijn. De
kamer wordt voor de behandeling van klachten over artikel 42 van het
Mediadecreet uitgebreid met twee deskundigen met minstens vijf
jaar beroepservaring in de domeinen ‘kinderpsychologie’, ‘kinderpsychiatrie’
of ‘pedagogie’ en twee deskundigen vanuit hun betrokkenheid bij de
belangen van gezinnen en kinderen.
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