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PERSMEDEDELING 
Maandag 11 maart 2019 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de 
Vlaamse audiovisuele media, legt SBS Belgium boetes op van 20.000 en 10.000 
euro wegens inbreuken op het Mediadecreet tijdens het programma ‘De Slimste 
Mens ter Wereld’.  
 
Beïnvloeding programmasponsor ‘De Slimste Mens ter Wereld’ 
De VRM controleerde de uitzending van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ (25 
oktober 2018 – VIER). 
 
Het programma wordt gesponsord door een biermerk. Tijdens het 
quizonderdeel ‘Open Deur’ komen verschillende biermerken in beeld. Waar een 
drietal andere biermerken gedurende een aantal seconden in beeld komen, 
krijgt het merk van de programmasponsor de hoofdrol. Het desbetreffende 
merk komt eenenveertig seconden in beeld, meestal centraal en prominent.  
 
Uit het onderzoek door de VRM blijkt dat de aanwezigheid binnen het 
programma van het biermerk van de programmasponsor onmiskenbaar het 
gevolg was van een bewuste redactionele keuze waarbij rekening werd 
gehouden met het bestaan van een belangrijke sponsorovereenkomst. Uit de 
informatie van SBS Belgium blijkt dat de producent oorspronkelijk het 
biermerk van een concurrent in het betroffen filmpje aan bod wou laten 
komen. De omroeporganisatie heeft echter zelf uitdrukkelijk gevraagd om dit 
te veranderen naar het biermerk van de programmasponsor.  
 
Het Mediadecreet bepaalt dat bij gesponsorde programma’s “de inhoud, en in 
geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig 
beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de 
redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast.” 
 
De VRM besluit dat SBS Belgium in dit geval niet in overeenstemming handelt 
met het Mediadecreet. Gelet op de ernst van de overtreding, de uitzending in 
prime time, het groot aantal bereikte kijkers en de bedragen van de 
sponsorovereenkomst, legt de VRM een administratieve geldboete van 20.000 
euro op.  
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Niet-conforme sponsorboodschap 
De VRM controleerde de uitzending van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ (11 
december 2018 – VIER). 
 
Bij deze uitzending wordt een sponsorboodschap uitgezonden die niet in 
overeenstemming met het Mediadecreet is. Een sponsorvermelding mag 
namelijk niet rechtstreeks aansporen tot de levering tegen betaling van 
goederen of diensten en de boodschap moet zich beperken tot het 
verhogen van de merkbekendheid. 
 
De VRM stelt echter vast dat de betroffen sponsorvermelding een wervend 
karakter heeft en de kijker rechtstreeks aanspoort tot consumptie. 
 
Gelet op de uitzending in prime time, het groot aantal bereikte kijkers en 
een eerdere soortgelijke inbreuk, legt de VRM een administratieve geldboete 
op van 10.000 euro. 
 

 
De beslissingen kunnen 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. 


