VLAAMSE RAAD VOOR RECLAME EN SPONSORING
OP RADIO EN TELEVISIE

Beslissing 1996/03 - dd. 04/11/1996

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, bekrachtigd
en gewijzigd bij het decreet van 8 maart 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli
1991 betreffende de samenstelling en werking van de
Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op radio en
televisie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei
1993 houdende goedkeuring van het reglement van orde van
de Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op radio en
televisie;
Gelet op de beslissing van 14 oktober 1996 van de
Vlaamse Raad voor reclame en sponsoring op radio en
televisie om over te gaan tot een ambtshalve onderzoek
met betrekking tot mogelijke inbreuken op de bepalingen
van artikel 82, §1 van de gecoördineerde decreten van 25
januari 1995;
Gelet op de aangetekende brief van 17 oktober 1996,
waarbij ADS-Kanaal 3 in kennis werd gesteld van de beslissing van de Raad van 14 oktober 1996 en tevens werd
uitgenodigd op de hoorzitting van 4 november 1996;
Gezien de schriftelijke reactie van 4 november 1996 van
de heer B. MACHIELS, voorzitter van ADS-Kanaal 3, die
verschijnt op de zitting van 4 november 1996, alwaar hij
wordt gehoord;

Neemt de Raad de volgende beslissing :
1. VOORAFGAAND
Op 14 oktober 1996 heeft de Raad beslist om over te
gaan tot een ambtshalve onderzoek met betrekking
tot mogelijke inbreuken op de bepalingen van het
artikel 82, §1 van de gecoördineerde decreten van
25 januari 1995 met betrekking tot de uitzendingen
van de regionale omroep ADS-Kanaal 3.

Dit onderzoek betreft de vraag in hoeverre de reclameboodschappen, die werden uitgezonden op ADS Kanaal 3 op 12 september 1996, werden voorafgegaan
en gevolgd door een passende aankondiging dat het
om reclame gaat.
2. TEN GRONDE
2.1. Art. 82, §1 van de gecoördineerde decreten van 25
januari 1995 luidt als volgt : "De reclame moet
duidelijk als dusdanig herkenbaar zijn en onderscheiden zijn van de programma's. Elke verwijzing
in de reclame naar een programma is verboden. De
reclame moet worden gegroepeerd in niet-opeenvolgende
tijdsblokken
van
beperkte
duur.
Ieder
tijdsblok wordt voorafgegaan en gevolgd door een
passende aankondiging dat het om reclame gaat."
2.2 De Raad heeft op zijn zitting van 14 oktober 1996
een fragment van het programma van de regionale
omroep ADS-Kanaal 3 van 12 september 1996 gevisioneerd.
De Raad heeft hierbij kunnen vaststellen dat na het
nieuwsprogramma gedurende een fractie van een
seconde een blauw beeldvullend veld wordt getoond,
waarna het reclameblok volgt. Tussen elke reclamespot wordt ditzelfde blauwe scherm getoond.
Na het reclameblok volgt zonder verdere aankondiging een spelprogramma.
2.3. ADS-Kanaal 3 stelt in zijn verweer dat de tekst van
het decreet niet voorziet dat het woord "reclame"
expliciet in de aankondiging moet worden gebruikt.
Door het ongewijzigde en vaste programmaschema van
ADS-Kanaal 3 is het voor de trouwe kijker duidelijk
dat de nieuwsuitzending wordt gevolgd door een
reclameblok. Ter zitting verklaart de voorzitter
dat een meer expliciete aanduiding dat het om
reclame gaat het wegzappen door de kijkers als
gevolg kan hebben, hetgeen een belangrijk verlies
aan inkomsten voor de omroep zou impliceren.
2.4. De Raad is het ermee eens dat de gecoördineerde
decreten niet voorzien dat het woord "reclame" in
de aankondiging van de reclameblokken moet worden
gebruikt.
De Raad is echter van oordeel dat de bumper in de
vorm van een blauw beeld, dat gedurende een oogwenk wordt vertoond, en trouwens na elke reclameboodschap wordt herhaald, onvoldoende herkenbaar is
om te kunnen worden beschouwd als een passende
aankondiging dat het om reclame gaat.

3. BESLISSING
Gelet op het voorgaande beslist de Raad dat tijdens de
uitzending van ADS-Kanaal 3 op 12 september 1996
inbreuken werden vastgesteld op de bepalingen van
artikel 82, §1 van de gecoördineerde decreten van 25
januari 1995.

Namens de Raad,

H. PAS
voorzitter

