KADERBESLUIT MONITORING
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie, (hierna
het mediadecreet), de artikelen 46 tot 101, artikel 218, §1 en §2, 1°, en artikel 220, §1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor
de Vlaamse Regulator voor de Media, artikel 16;
Overwegende dat de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media is belast met
het toezicht op de naleving van en de beteugeling van de bepalingen van het mediadecreet,
dus ook voor wat betreft de regels inzake commerciële communicatie en boodschappen van
algemeen nut op radio en televisie;
Overwegende dat het raadzaam is aan de onderzoekscel de opdracht te geven om op
regelmatige basis en/of op basis van steekproeven, gerichte controles uit te voeren aangaande
de naleving van de regels inzake commerciële communicatie en inzake de boodschappen van
algemeen nut op radio en televisie, en daarvoor een algemeen kader aan te reiken;
Overwegende dat het bij gerichte controles aangewezen is rekening te houden met trends en
wijzigingen in het zendgedrag, verdienmodellen, maatschappelijke aandacht, risicofactoren,
en eerder vastgestelde inbreuken;
Overwegende dat het wenselijk is de controles voor de lineaire televisiediensten zoveel als
mogelijk simultaan uit te voeren,

BESLUIT:
De onderzoekscel wordt verzocht onverminderd de specifieke onderzoeksopdrachten:
- op bepaalde tijdstippen en/of op basis van steekproeven gerichte controles uit te voeren
aangaande de naleving van de regels inzake reclame, telewinkelen, sponsoring en
boodschappen van algemeen nut op radio en televisie;
- deze controles voor de lineaire televisiediensten op regelmatige basis en zoveel als
mogelijk simultaan uit te voeren;
- minstens eenmaal per jaar een gerichte controle uit te voeren inzake de naleving door
de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap van de regels inzake
de boodschappen van algemeen nut;
- vastgestelde overtredingen zo spoedig mogelijk aan de algemene kamer voor te leggen,
onder de vorm van een onderzoeksrapport;
- een algemeen overzicht van alle uitgevoerde monitoringonderzoeken bekend te maken
via de website en ter publicatie in het jaarverslag van de Regulator.
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