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In de zaak van Jozefine PARADIJS tegen MTV Networks BV,
De Voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van
minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media neemt op 7 mei
2007 de volgende beslissing,

Feiten
Op 2 mei 2007 heeft mevrouw Jozefine PARADIJS, wonende Leunenstraat
1 te 3950 Bocholt, een klacht ingediend tegen MTV Networks BV, Postbus
1001, CB Amsterdam. De klacht heeft betrekking tot de uitzending van 6
april 2007 van MTV Music Television tussen 20.30u en 21.00u.
Verzoekster voert aan dat de bedoelde uitzending in strijd is met de
bescherming van minderjarigen omwille van het feit dat een vrouw in beeld
werd gebracht die, vastgeriemd op een stoel werd bespoten met een
tuinslang “op bepaalde delen tot er een orgasme volgde”, die daarna
vertelde “dat dit een van haar voorkeuren was”.

Beoordeling en beslissing
Artikel 170, § 3, van de decreten betreffende de radio en televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005, bepaalt 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
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, 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 deze bepalingen
onmiddellijk door de voorzitter van de bevoegde kamer in een schriftelijke
en met redenen omklede beslissing onontvankelijk kunnen worden
verklaard.
Op 2 mei 2007 was de termijn van 15 dagen na de griefhoudende uitzending
overschreden. Hoger vermeld artikel van het omroepdecreet laat de kamer
voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen niet toe een
laattijdige klacht ten gronde in behandeling te nemen.
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OM DEZE REDENEN, DE VOORZITTER VAN DE KAMER
VOOR ONPARTIJDIGHEID EN BESCHERMING VOOR
MINDERJARIGEN VAN DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
Verklaart de klacht
onontvankelijk.

M. VAN LOKEREN
griffier

van

mevrouw

Jozefine

Paradijs

kennelijk

K. RIMANQUE
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 administratie van de Raad van State.

