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BESLISSING

Inzake: Jef en Geertrui Callens-Seys tegen Vlaamse Radio en Televisie (hierna: “VRT”)

Procedure
1. Met een brief van 26 mei 2005 (datum poststempel) hebben Jef en Geertrui Callens-Seys
een klacht ingediend tegen VRT met betrekking tot het programma “Koppen”, uitgezonden op Eén op 28 april 2005. De klagers nemen aanstoot aan het item over de uitspraak
van het Hof van Beroep te Gent in een pedofiliezaak.
2. Bij brieven van respectievelijk 3 juni en 6 juni 2005 werden de verwerende en de klagende partij uitgenodigd op de hoorzitting van 29 juni 2005.
3. Bij brief van 14 juni 2005 heeft VRT gereageerd op de voormelde klacht.
Bij brief van 20 juni 2005 hebben de klagers laten weten niet aanwezig te kunnen zijn op
de hoorzitting.
4. Op 29 juni 2005 heeft de Geschillenraad de VRT, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde
Minjauw, juridisch adviseur, en de heer Kris Hoflack, hoofdredacteur VRT-nieuwsdienst,
in haar betoog en verweer gehoord.

Ontvankelijkheid van de klacht
5. Artikel 174, § 2, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, bepaalt dat eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang op straffe van onontvankelijkheid uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma een betwisting aanhangig kan maken bij de voorzitter van de
Geschillenraad via een aangetekend verzonden verzoekschrift.
Uit de tekst van het decreet en uit de parlementaire voorbereiding ervan blijkt dat de termijn van vijftien dagen een termijn van verval is.

6. De termijn, die is voorgeschreven bij bovenvermeld artikel 174, § 2, werd door de klagers
ruim overschreden. Door de klagers wordt geen enkele verklaring gegeven met betrekking
tot deze laattijdigheid.
7. De gecoördineerde decreten van 4 maart 2005 werden gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 8 april 2005. Daarenboven zijn de gegevens met betrekking tot de procedure voor de Geschillenraad beschikbaar op het internet (www.vlaanderen.be/media).
Uit het voorgaande blijkt dat met betrekking tot de laattijdigheid van de klacht geen grond
van overmacht kan worden ingeroepen.

OM DIE REDENEN:
DE VLAAMSE GESCHILLENRAAD,
verklaart de klacht onontvankelijk.

Aldus te Brussel uitgesproken op 29 juni 2005 door de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en
Televisie, samengesteld uit K. Rimanque, voorzitter, J. Baert, F. Deschoolmeester, L. Hellin,
M. Van Nieuwenborgh, L. Van Roy en E. Verstraete.
De voorzitter

K. RIMANQUE

De secretaris

M. CHATELET

