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PERSMEDEDELING 
DINSDAG 3 DECEMBER 2019 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA LEGT VRT 

10.000 EURO BOETE OP (SPONSORING KRASLOTEN 

NATIONALE LOTERIJ – CANVAS / DE IDEALE WERELD) 

 
De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele 
media, controleerde de uitzending van het programma ‘De Ideale Wereld’ 
(CANVAS) op donderdag 5 september 2019.  
 
Voor en na het programma worden sponsorvermeldingen uitgezonden, 
waaronder een sponsorboodschap voor een kraslot van de Nationale Loterij. 

Volgend uit de regelgeving mogen sponsorboodschappen niet rechtstreeks 
aanzetten tot consumptie. De boodschap moet zich op promotioneel vlak 
beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders 
dan bij reclameboodschappen is terughoudendheid vereist bij deze vorm van 
commerciële communicatie. 

De VRM oordeelt dat door de betreffende sponsorboodschap de kijker 
rechtstreeks wordt aangespoord tot aankoop van de krasloten. Het product 
wordt specifiek aangeprezen door middel van promotioneel woordgebruik. 

Bijgevolg heeft de VRT een inbreuk begaan op artikel 91, eerste lid, 2°, en 
artikel 92 van het Mediadecreet. 

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat bij VRT 
reeds eerder gelijkaardige inbreuken zijn vastgesteld. 

Bijgevolg wordt een administratieve geldboete van 10.000 euro opgelegd. 
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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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