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VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de
Vlaamse audiovisuele media, legt VTM een boete op van 7.500 euro wegens het
niet duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie bij het
programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’.
De VRM controleerde de uitzending van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ (VTM) van 21
januari 2019.
Tijdens de eerste reclame-onderbreking wordt door VTM een filmpje
uitgezonden als publi-reportage. Aan het begin van dit filmpje verschijnt
gedurende vijf seconden een visuele boodschap van een sponsorend
telecombedrijf. Daarna is te zien hoe een dame op straat wordt
tegengehouden door enkele ‘hangjongeren’, die tot haar verbazing een
serenade brengen en haar bedanken, omdat zij als dokter een meisje heeft
geholpen. In beeld verschijnt: “Dokter Kim heeft kleine Nina door haar ziekte
RSV geholpen. Mama Sien wil haar daarvoor bedanken.’’. Aan het einde van
het filmpje verschijnt gedurende vier seconden het logo van het
telecombedrijf.
De VRM stelt vast dat de inhoud van dit filmpje gebaseerd is op, en naadloos
aansluit bij het programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’. De gelijkenis en het
overheersende redactionele aspect is volgens de VRM van die aard dat het
filmpje integraal als redactioneel item moet worden beschouwd. Voor de
kijker is het niet te onderscheiden van een programma-onderdeel van het
desbetreffende programma.
De VRM oordeelt dat de kijker aldus in verwarring werd gebracht omtrent het
commerciële karakter van het filmpje. Het principe van herkenbaarheid van
commerciële communicatie ten aanzien van redactionele inhoud is zo
geschonden.
Gelet op de ernst van de inbreuk en het grote kijkbereik, beslist de VRM een
administratieve geldboete van 7.500 euro op te leggen.
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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.
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