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VRM t. BVBA MTV NETWORKS BELGIUM

In de zaak van VRM tegen BVBA MTV Networks Belgium
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld uit:
Dhr E. BREWAEYS, voorzitter,
Dhr C. ADAMS, ondervoorzitter,
Dhr R. LANNOO,
Mevr P. VALCKE,
Mevr K. VAN DER PERRE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 27 oktober 2008,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE

1. Ingevolge de algemene opdracht, vastgesteld bij het kaderbesluit
monitoring van het Vlaams Commissariaat voor de Media van 22 april 2005
om op bepaalde tijdstippen en op basis van steekproeven gerichte controles uit
te voeren inzake de naleving van de regels inzake reclame, telewinkelen,
sponsoring en boodschappen van algemeen nut op radio en televisie, werden
door de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor de Media (hierna: de
Regulator) de uitzendingen op 14 mei 2008 van onder meer de particuliere
televisieomroep die zich richt tot de gehele Vlaamse Gemeenschap BVBA
MTV Networks Belgium (omroepprogramma TMF) onderzocht.
Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van de betrokken uitzendingen door
MediaXim.

2. Op 21 augustus 2008 deelt de onderzoekscel van de Regulator de
resultaten van het gevoerde onderzoek mee aan de algemene kamer van de
Regulator.

3. De Regulator beslist op 29 augustus 2008 om, op basis van het
onderzoeksrapport, tegen BVBA MTV Networks Belgium (hierna: MTV
Networks), met maatschappelijke zetel Fabriekstraat 38 te 2547 Lint, een
procedure op tegenspraak op te starten.

4. De beslissing om over te gaan tot een procedure op tegenspraak wordt
samen met het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 4 september 2008
aan MTV Networks meegedeeld.

5. De omroep wordt bij dezelfde aangetekende brief van 4 september 2008
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uitgenodigd om binnen twee weken na ontvangst van de bevindingen uit het
onderzoeksrapport zijn schriftelijke opmerkingen in te dienen. De omroep
krijgt tevens de mogelijkheid zijn opmerkingen mondeling te komen toelichten
op een hoorzitting op 27 oktober 2008, indien hij daarom verzoekt.

6. MTV Networks bezorgt zijn schriftelijke opmerkingen aan de Regulator bij
brief van 17 september 2008.

7. Op 9 oktober 2008 bezorgt de onderzoekscel een aanvullende nota aan de
Regulator.

DE FEITEN
8. De onderzoekscel stelt vast dat het TMF-programma ‘On Stage’,
uitgezonden op 14 mei 2008, driemaal wordt onderbroken door een
reclameblok. Tussen de eerste en de tweede onderbreking is er een tijdverloop
van 12 minuten en 16 seconden.

HET RECHT
9. Artikel 101, § 5, van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna: het Mediadecreet), luidt als
volgt:
“§ 5. Als andere programma’s dan die welke bedoeld worden in § 3, § 4 en §
6 door reclame en telewinkelspots worden onderbroken, moet een tijdvak van
ten minste twintig minuten verlopen tussen iedere opeenvolgende
onderbreking binnen de programma’s”.

A. Argumenten van de aangeklaagde omroep.

10. MTV Networks stelt dat de bevindingen van de onderzoekscel berusten op
onjuiste gegevens: het bedoelde programma wordt slechts tweemaal
onderbroken door reclameblokken en het tijdsverloop tussen het eerste en het
tweede reclameblok bedraagt wel degelijk 22 minuten, hetgeen is toegestaan.
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B. Beoordeling.

11. Uit het bijkomend onderzoek door de onderzoekscel blijkt de juistheid
van de gegevens die door de omroep worden verstrekt.
Hieruit volgt dat geen inbreuk op artikel 105, § 5, van het Mediadecreet wordt
vastgesteld.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE
MEDIA
Het ambtshalve onderzoek tegen BVBA MTV Networks Belgium
zonder verder gevolg af te sluiten.

Aldus uitgesproken te Brussel op 27 oktober 2008.

D. PEEREMAN
griffier

E. BREWAEYS
voorzitter

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.
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