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De Voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media neemt op 17
oktober 2016 de volgende beslissing,

////////////////////////////////////////////////////////////////

Feiten

Met een e-mail-bericht aan de mailbox van de Vlaamse Regulator voor de
Media van 10 oktober 2016 heeft de heer M. P., (…), een klacht ingediend tegen
de NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (hierna: VRT), met
maatschappelijke zetel Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.
De klacht heeft betrekking op een uitzending op Radio 1 op 10 oktober 2016
om 12u12 met als onderwerp ’De Grote Taalnazi-test’, een samenwerking
tussen VRT en De Standaard. De verzoeker voert aan dat de uitzending blijk
geeft van een neerbuigende minachting voor al wie zorg draagt voor
nieuwkomers die het Nederlands willen aanleren om in te burgeren. De
uitzending is volgens de verzoeker van een onaanvaardbare onbenulligheid. Ze
schoffeert elk individu en is een aanslag op de integriteit van de maatschappij.
Hij eist de onmiddellijke stopzetting van de campagne.
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Beoordeling en beslissing
Artikel 218, § 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep
en televisie bepaalt dat de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen uitspraak doet over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding
van de toepassing van artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, 176, 1°, en 180, § 6.
Geen van de hierboven aangehaalde decretale bepalingen heeft betrekking op
de neerbuigende minachting ten overstaan van een groep personen of de
onbenulligheid waarvan een programma blijk zou moeten geven.
Artikel 12, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni
2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media
bepaalt
dat
klachten
die
kennelijk
niet
voldoen
aan
de
ontvankelijkheidsvoorwaarden onmiddellijk door de voorzitter van de
bevoegde kamer in een schriftelijke en met redenen omklede beslissing
onontvankelijk kunnen worden verklaard.

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

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.

