MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE KIJK- EN LUISTERRAAD VOOR RADIO EN TELEVISIE

Beslissing nr. 2001/002
Van 27 november 2001

BESLISSING

Inzake A. Van Laere tegen Kanaal 2 en VT4

1. Met een niet gedateerde ter post aangetekende brief met poststempel
van 7 november 2001, heeft A. Van Laere, wonende te 9160 Lokeren,
Eekstraat 171, een klacht ingediend in verband met de inhoud van de
teletekstpagina’s 552, 554, 555, 558 en 559 van VT4 en de
teletekstpagina’s 452, 453 en 454 van Kanaal 2.
2. Op 27 november 2001 is de Kijk- en Luisterraad samengekomen en heeft
de gewraakte teletekstpagina’s bekeken, zoals die worden uitgezonden
op dit tijdstip.

BESLISSING VAN DE RAAD:
De klacht verstuurd op 7 november 2001, ingediend door A. Van Laere,
tegen de inhoud van de bovenvermelde teletekstpagina’s van VT4 en
Kanaal 2 is onontvankelijk, conform artikel 2, 3° van het reglement van
orde, daar de klacht niet voldeed aan de vooropgestelde vormvereisten.
Daar de klacht geen datum en tijdstip van uitzending vermeldt, kan de
Raad geen uitspraak doen over concrete tekstberichten op deze pagina’s.
De inhoud is niet controleerbaar want het betreft geen strikt omlijnde
zaak, voldoende omschreven in tijd en ruimte. Het behoort immers niet
aan de Raad om bij algemene regel uitspraak te doen over bepaalde
programma’s.

OM DIE REDENEN:
De klacht is toelaatbaar doch wordt afgewezen als onontvankelijk wegens
het ontbreken van de vermelding van dag en uur waarop de uitzending is
geschied zoals vereist door art. 2, 3° van het reglement van orde en
procedure van de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie
(BS 30 augustus 2001, p.29450).

Aldus uitgesproken te Brussel op 27 november 2001 door de Vlaamse Kijken Luisterraad voor Radio en Televisie, samengesteld uit S. Hoebeke,
voorzitter, G. Fauconnier, N. Balduck, G. Vanderheyden en H. Bloemen.
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