VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Rolnummer : 083
Beslissing nr. : 2000/035
van
23 juni 2000

BESLISSING
________
In zake : Tomas Coppens en Timothy Heyninck tegen de Vlaamse Radio- en
Televisieomroep (VRT) (dossiernummer KL2000/050);
Tomas Coppens en Ruben Dobbelaere tegen de Vlaamse Media
Maatschappij (VMM) (dossiernummer KL2000/051);
Tomas Coppens en Dieter De Meester tegen de Vlaamse Media
Maatschappij (VMM) (dossiernummer KL2000/052);
Tomas Coppens en Nele Bogaerts tegen de Vlaamse Radio- en
Televisieomroep (VRT) (dossiernummer KL2000/053);
Tomas Coppens en Christina Ceulemans tegen de Vlaamse Radio- en
Televisieomroep (VRT) (dossiernummer KL2000/054);
Tomas Coppens en Ruben Dobbelaere tegen de Vlaamse Media
Maatschappij (VMM) (dossiernummer KL2000/055).

________
1. In zes ter post aangetekende brieven van 17 februari 2000, ontvangen ter
griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) op 18 februari
2000, beklaagt Tomas Coppens, Goudensterstraat, 105, 9000 Gent zich over een
mogelijke schending, door de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), A.
Reyerslaan, 52, 1043 Brussel en de Vlaamse Media Maatschappij (VMM),
Medialaan, 1, 1800 Vilvoorde van diverse bepalingen van de decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie die op sponsoring en reclame betrekking hebben.

2. De brieven zijn telkens door een tweede persoon mede-ondertekend, te
weten Timothy Heyninck, Kanaalstaat, 1, 9160 Lokeren (dossiernummer

KL2000/050), Ruben Dobbelaere, Torhoutse Steenweg, 559, 8200 SintMichiels (dossiernummer KL2000/051), Dieter De Meester, Kantekleerhof, 4,
9070 Destelbergen (dossiernummer KL2000/052), Nele Bogaerts, Kapelstraat,
46, 2960 Brecht (dossiernummer KL2000/053), Christina Ceulemans,
Bredabaan, 1048, 2990 Wuustwezel (dossiernummer KL2000/054), Ruben
Dobbelaere, Torhoutse Steenweg, 559, 8200 Sint-Michiels (dossiernummer
2000/055).

3. De brieven zijn medegedeeld aan de betrokken televisieomroepen op 21
februari 2000.

4. Het VCM heeft kennis genomen van het toegezonden beeldmateriaal, de
conclusies van partijen en de administratieve onderzoeksrapporten, elk bescheid
regelmatig gewisseld zijnde tussen de betrokkenen.

5. De Vlaamse Media Maatschappij en de betrokken klagers zijn gehoord ter
zitting van 31 maart 2000, de Vlaamse Radio- en Televisieomroep ter zitting van
28 april 2000, de betrokken klagers, ofschoon regelmatig opgeroepen, niet
verschijnende.

6. Het VCM stelt vast dat de brieven van T. Coppens c.s. zich de vorm van een
klacht aanmeten. Zij zijn alle in eerste orde ondertekend door T. Coppens, met
vervolgens de medeondertekening telkens door een ander persoon. Zij
vermelden niet de hoedanigheid van wie ook van de ondertekenaars.

7. Uit het onderzoek van de zaken, uit de hoorzitting, uit de mededeling van
stukken door verweerders en uit een brief van 17 maart 2000 van een zich van de
zaak distanciërende hoogleraar van de Universiteit Gent, vakgroep
Communicatiewetenschappen, is naar voren gekomen dat Tomas Coppens lid is
van het Academisch assisterend personeel van de Universiteit Gent en dat zijn
brieven, klaarblijkelijk telkens mede-ondertekend door een student, moeten
gezien worden in het raam van een persoonlijke opvatting omtrent de
uitoefening van zijn academische opdracht.
Weliswaar voorzien de mediadecreten met betrekking tot klachten
betreffende sponsoring en reclame niet uitdrukkelijk in een individueel belangvereiste. Het Vlaams Commissariaat voor de Media is evenwel kennelijk niet
opgericht om mee te gaan in een aangelegenheid die duidelijk opgezet is als een
academische oefening binnen een praktijkgerichte opleiding. De ondertekenaars
van de brieven kunnen in die omstandigheden niet steunen op het vermoeden
van belang dat, met betrekking tot het indienen van een klacht betreffende
sponsoring en reclame, in de media-decreten is ingebouwd.

8. Uit het voorgaande volgt dat de brieven niet kunnen worden aangezien als
klachten bedoeld in artikel 116quater, §2 van de media-decreten.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 8 van het Reglement van
orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- voegt de zaken samen,
- verklaart de brieven niet ontvankelijk als klacht.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 23 juni 2000
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, D. Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn,
griffier.
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