PERSMEDEDELING
Donderdag 13 juli 2017

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de
Vlaamse audiovisuele media, legt VTM een geldboete op van 10.000 euro voor
het niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring.
De VRM controleerde de uitzending van het VTM-programma ‘Het Weer’ op
donderdag 30 maart 2017 (19u50-20u00).
Bij het begin van het programma wordt een sponsorboodschap getoond voor
‘Kärcher’.

Rechtstreeks koopbevorderende boodschap
Volgens het Mediadecreet en de parlementaire voorbereidingen mogen
sponsorboodschappen niet aanzetten tot consumptie. Door de VRM moet dan
ook worden beoordeeld of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks
koopbevorderende boodschap bevat.
Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat de sponsorvermelding in kwestie
wel degelijk promotionele elementen bevat die de kijker aanzetten tot
consumptie en hem rechtstreeks aanspoort tot aankoop.

Kijker duidelijk wijzen op sponsoringovereenkomst
Artikel 91, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat kijkers duidelijk gewezen
moeten worden op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een
sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te
bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.
Tijdens een eerdere informatievergadering ten behoeve van de Vlaamse
televisieomroepen heeft de VRM de principes overlopen die gelden bij
uitzending van onder meer sponsorvermeldingen. Daarbij is met name
gewezen op de noodzaak aan een sponsoridentificatie, gelet op het standpunt
van de Europese Commissie hierover.
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De omroeporganisatie erkent dat de betroffen sponsorvermelding het
duidelijk identificerend element van de sponsor mist.

Beslissing VRM
Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM er niet aan voorbijgaan dat
Medialaan reeds verschillende gelijkaardige inbreuken heeft begaan die met
een administratieve geldboete werden gesanctioneerd.
Gelet op het herhaaldelijk karakter van de inbreuken en het significante
marktaandeel van het omroepprogramma, legt de VRM een geldboete op
van 10.000 euro
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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