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In de zaak van Herman FERDINAND tegen NV VRT,
De Voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media neemt op 5
december 2007 de volgende beslissing,

Feiten
Met een aangetekende brief van 19 november 2007 heeft de heer Herman
Ferdinand, wonende Louis Dhontstraat 20 b7 te 9800 Deinze, een klacht
ingediend tegen de openbare televisieomroep NV VRT, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Auguste Reyerslaan 52 te 1043
Brussel. De klacht heeft betrekking tot het VRT-laatavondjournaal,
uitgezonden op 13 november 2007, meer bepaald de berichtgeving over het
ethisch bankieren uitgevoerd door Netwerk-Vlaanderen.
Verzoeker voert aan dat in het betrokken bericht de namen van de betrokken
banken uitgebreid en langdurig in beeld werden gebracht, met uitzondering
evenwel voor de KBC-bank, waarvan het logo extreem kort werd getoond.
Volgens verzoeker gaat het hier om “voor onze Europese waarden en
normen onvoorstelbare nieuwsmanipulatie”.

Beoordeling en beslissing
Artikel 170, § 3, van de decreten betreffende de radio en televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna: het Mediadecreet), bepaalt dat de
kamer voor onpartijdigheid en bescherming voor minderjarigen uitspraak
doet, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van
een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de
vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door
eenieder die blijk geeft van een benadeling of belang.
Artikel 12, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni
2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media
(hierna: het Procedurebesluit) bepaalt dat om ontvankelijk te zijn, een bij de
Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden moet voldoen:
1° ingediend zijn, uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding
heeft gegeven tot de klacht;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;
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3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat
om een klacht met betrekking tot de bepalingen over reclame, telewinkelen,
sponsoring en boodschappen van algemeen nut;
4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de
redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de
klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of
televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen
worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de
uitzending heeft plaatsgehad;
5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een
rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet
of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.
Artikel 12, tweede lid van het Procedurebesluit bepaalt dat klachten die
kennelijk niet voldoen aan de bepalingen van het eerste lid onmiddellijk
door de voorzitter van de bevoegde kamer in een schriftelijke en met
redenen omklede beslissing onontvankelijk kunnen worden verklaard.
Verzoeker specificeert in zijn brief van 19 november 2007 zijn belang of
benadeling niet. Hij geeft derhalve geen blijk van een benadeling of belang
zoals vereist door artikel 107, § 3, van het Mediadecreet en artikel 12, eerste
lid, 3°, van het Procedurebesluit.

OM DEZE REDENEN, DE VOORZITTER VAN DE KAMER
VOOR ONPARTIJDIGHEID EN BESCHERMING VOOR
MINDERJARIGEN VAN DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
verklaart de klacht van de heer Herman Ferdinand kennelijk onontvankelijk.

M. VAN LOKEREN
griffier

K. RIMANQUE
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.

