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In de zaak van VRM tegen NV SBS Belgium,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr
en

C. ADAMS, voorzitter,
P. SOURBRON, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden

Dhr D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 25 januari 2021,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Ingevolge de algemene opdracht, vastgesteld bij kaderbeslissing van 14 juli
2014 tot het uitvoeren van een regelmatige monitoring van de Vlaamse
televisieomroeporganisaties, heeft de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator
voor de Media (hierna: de VRM) de uitzendingen van diverse
televisieomroeporganisaties op 16 november 2020 (18u tot 24u) aan een
onderzoek onderworpen.
Het betreft hier onder meer de uitzendingen van het omroepprogramma VIJF
van NV SBS Belgium.
2. Op 8 december 2020 legt de onderzoekscel van de VRM aan de algemene
kamer van de VRM een rapport voor aangaande mogelijke overtredingen van
de regelgeving tijdens de bovengenoemde uitzending.
3. Op 14 december 2020 beslist de algemene kamer van de VRM om, op basis
van het onderzoeksrapport, tegen NV SBS Belgium (hierna: SBS), met
maatschappelijke zetel Harensesteenweg 224 te 1800 Vilvoorde, een procedure
op tegenspraak op te starten.
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4. De beslissing om een procedure op tegenspraak op te starten, wordt samen
met het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 14 december 2020 aan
SBS meegedeeld.
5. Bij dezelfde aangetekende brief vraagt de VRM of SBS, omwille van de dreiging
van het coronavirus, akkoord kan gaan met een volledig schriftelijke
behandeling van de zaak, zonder hoorzitting. Zij krijgt hierbij de mogelijkheid
om nog een nota in te dienen, ter vervanging van de mondelinge toelichting.
6. Per e-mail en aangetekende brief van 4 januari 2021 bezorgt SBS de
schriftelijke opmerkingen. SBS wenst de schriftelijke opmerkingen niet
mondeling te komen toelichten en dient nadien geen bijkomende nota meer in.
7. De algemene kamer van de VRM behandelt de zaak ter zitting van 25 januari
2021 op basis van de schriftelijke stukken.

DE FEITEN
8. De onderzoekscel stelt tijdens de onderzochte periode een overschrijding vast
van het in dat tijdvak maximaal toegelaten aandeel televisiereclame- en
telewinkelspots.
9. De onderzoekscel noteert dat er tijdens de onderzochte periode tussen 18u
en 24u in totaal 18 reclameblokken worden uitgezonden. Daarin komen volgens
de onderzoekscel geen zelfpromotiespots of aankondigingspots voor.
Het onderzoeksrapport geeft een gedetailleerd overzicht van elk uitgezonden
reclameblok.
De onderzoekscel geeft aan dat bij het berekenen van de totaalduurtijd van elk
reclameblok, de duurtijd telkens naar beneden wordt afgerond en de
uitzendtijd van de zwartbeelden tussen de reclamespots in niet wordt
meegerekend.
Op die manier komt de onderzoekscel tot de vaststelling dat de totale duurtijd
voor reclame tussen 18u en middernacht 73 minuten en 14 seconden bedraagt.
Dit komt, aldus de onderzoekscel, neer op een overschrijding van de maximaal
toegelaten zendtijd voor reclame in dat tijdvak met 1 minuut en 14 seconden.
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10. De onderzoekscel is bijgevolg van oordeel dat dit niet strookt met de
toepassing van artikel 81, § 2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende
radio-omroep en televisie (hierna: het Mediadecreet).

TOEPASSELIJKE REGELS
11. Artikel 81, §§ 2 en 3, van het Mediadecreet bepaalt dat :
“§2. Het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots bedraagt tussen 6 uur ’s

ochtends en 18 uur ’s avonds niet meer dan 20 percent van dat tijdvak. Het
aandeel televisiereclame- en telewinkelspots bedraagt tussen 18 uur ’s avonds
en middernacht niet meer dan 20 percent van dat tijdvak.
§3. Paragraaf 2 is niet van toepassing op boodschappen van de lineaire
televisieomroeporganisaties over hun eigen programma’s en rechtstreeks
daarvan afgeleide ondersteunende producten, op sponsorboodschappen en op
productplaatsing.”

A. Argumenten van de aangeklaagde omroeporganisatie
12. SBS betwist niet dat er tijdens het relevante tijdsblok 73 minuten en 14
seconden televisiereclamepots werden uitgezonden.
Volgens de omroeporganisatie is dit te verklaren door het feit dat SBS in 2020
nog geen gebruik maakte van de nieuwe mogelijkheden van artikel 81, §2, van
het Mediadecreet. De omroeporganisatie hanteerde nog de oude regeling (12minuten per uur reclame- en telewinkelspots en wijziging van klokuur).
Intussen werden, aldus SBS, bijkomende controles uitgevoerd zodat dit soort
inbreuken niet meer zouden mogen plaatsvinden.

B. Beoordeling
13. Artikel 81, §2, van het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel
televisiereclame- en telewinkelspots tussen 18 uur ’s avonds en middernacht niet
meer dan 20 percent van dat tijdvak mag bedragen, wat overeenkomt met 72
minuten.
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Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat SBS tijdens de onderzochte periode
de maximale duurtijd voor televisiereclame- en telewinkelspots in het tijdvak
van 18 uur tot middernacht met 1 minuut en 14 seconden heeft overschreden :
er wordt televisiereclame uitgezonden met een totale tijdsduur van 73 minuten
en 14 seconden. Dit wordt niet betwist door SBS.
Uit het voorgaande volgt dat SBS een inbreuk op artikel 81, § 2, van het
Mediadecreet heeft begaan.
Sinds de publicatie van het decreet van 8 mei 2020 tot wijziging van artikel 81
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat
het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots betreft, in het Belgisch
Staatsblad van dezelfde datum, is de “oude regeling” die SBS naar eigen zeggen
in 2020 nog hanteerde, vervangen en niet langer geldig. Die verklaring van de
omroeporganisatie kan de inbreuk niet rechtvaardigen.
14. Bij het bepalen van de sanctie stelt de VRM enerzijds vast dat de schending
van de uurlimiet voor reclame een zeer ernstige inbreuk betreft. In dit geval
wordt de uurlimiet daarenboven in ruime mate overschreden. Anderzijds houdt
de VRM rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma.
Daarom is in dit geval een administratieve geldboete van 3000 euro een gepaste
sanctie.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
In hoofde van NV SBS Belgium een inbreuk vast te stellen op artikel 81, §2, van
het Mediadecreet;
Overeenkomstig artikel 228, 4°, van het Mediadecreet NV SBS Belgium een
administratieve geldboete van 3000 euro op te leggen.
Aldus uitgesproken te Brussel op 25 januari 2021.

D. PEEREMAN
griffier

C. ADAMS
voorzitter
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Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de Raad
van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen zestig
dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot
regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

