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In de zaak van G.B. tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie,
De Vlaamse Regulator voor de Media (Kamer voor onpartijdigheid en
bescherming van minderjarigen), samengesteld uit:
Dhr
Mevr
Mevr
Dhr
Mevr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
en

J. KAMOEN, voorzitter,
L. D’HAENENS, ondervoorzitter,
D. DE POOT,
L. HELLIN,
E. LIEVENS,
R. OTTEN,
B. STURTEWAGEN,
H. VAN HUMBEECK,
T. VAN POPPEL, leden,

Mevr M. VAN LOKEREN, griffier,

Na beraadslaging op 30 april 2019,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE
1.

Per aangetekende brief van 11 maart 2019 heeft G.B., bij de Vlaamse
Regulator voor de Media (hierna: VRM) een klacht ingediend tegen NV
Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (hierna: VRT), met
maatschappelijke zetel Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.
De klacht heeft betrekking op de documentaire ‘Leaving Neverland’ en de
voorbeschouwing tijdens ‘Terzake’, zoals uitgezonden vanaf 20u op 8
maart 2019 op Canvas, een omroepprogramma van VRT. In ‘Leaving
Neverland’ beschrijven James Safechuck en Wade Robson hoe ze tijdens
hun kindertijd seksueel misbruikt werden door Michael Jackson.

2. Volgens G.B. gaat het om een “zeer sterk eenzijdige productie” (zonder
recht op antwoord), is de geloofwaardigheid van de twee getuigen uiterst
twijfelachtig en wordt met de uitzending van ‘Leaving Neverland’ het
vermoeden van onschuld van Michael Jackson miskend. Deze “eenzijdige
film” betekent voor haar, als fan en “lid van de Belgische en wereldwijde
Michael Jackson Community […], een dolksteek in de rug”, aldus G.B.
3. G.B. stuurt per e-mails van 20 maart, 28 maart en 7 april 2019 bijkomende
informatie na.
4. VRT heeft per aangetekende brief en per e-mail van 8 april 2019
gereageerd op de voornoemde klacht.
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5. Per aangetekend schrijven van 16 april 2019 doet G.B. afstand van haar
klacht. Op basis van het schriftelijk verweer van VRT meent zij dat het
zinloos is om nog verdere stappen te ondernemen en verklaart zij af te
zien van verdere opvolging van de klacht.

OM DEZE REDENEN, DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Stelt de afstand van geding vast.
Aldus uitgesproken te Brussel op 30 april 2019.

M. VAN LOKEREN
griffier

J. KAMOEN
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.

