MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE KIJK- EN LUISTERRAAD VOOR RADIO EN TELEVISIE

Beslissing nr. 2002/002
Van 18 september 2002

BESLISSING
Inzake P. Claus tegen VRT

1. Luidens artikel 116nonies decies § 2 kan elke natuurlijke of
rechtspersoon
op
straffe
van
onontvankelijkheid
uiterlijk
de
vijftiende dag na de datum van uitzending van het programma, bij de
Kijk- en Luisterraad een klacht indienen via een aangetekend
verzonden verzoekschrift aan haar voorzitter.
2. Luidens artikel 2 van het reglement van orde en procedure van de
Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie moet een
klacht,
om
ontvankelijk
te
zijn,
aan
volgende
voorwaarden
beantwoorden:
1°ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na die van de
uitzending van het radio- en televisieprogramma;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;
3° het radio- of televisieprogramma waartegen wordt opgekomen
aanwijzen, met vermelding van de naam van de betrokken omroep en
van de dag en het uur waarop de uitzending is geschied;
4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting
van de redenen waarop zij steunt;
5° worden verzonden bij een ter post aangetekende brief, gericht
aan de Voorzitter van de Kijk- en Luisterraad, p/a Kon. Albert
II-laan 7, te 1210 Brussel.
3.

Met een ter post aangetekende brief van 26 juli 2002 diende de
heer P.Claus klacht in tegen een Canvas-uitzending over bodybuilders, meer bepaald “de vertoning van een body-builder die in
zijn broekje naar zijn geslachtslichaam grijpt om aan te tonen
dat zijn piemel klein was gebleven, in tegenstelling tot zijn
gespierd lichaam”.
De klager noemt deze vertoning banaal en onbeschaafd, rekening
houdend met het uur van uitzenden.

4.

De klacht voldoet echter niet aan de vereisten zoals geformuleerd
in artikel 2, 3° van het reglement van orde. Daar de gegevens
omtrent programma, datum en tijdstip van uitzending ontbreken,
heeft de Raad geen mogelijkheid tot controle van dit specifieke
programma.

OM DIE REDENEN:
Wijzen de klacht af als kennelijk onontvankelijk.

Aldus uitgesproken te Brussel op 18 september 2002 door de Vlaamse
Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie, samengesteld uit S.
Hoebeke, voorzitter, M. Michielsens, G. Fauconnier, H. Bloemen, N.
Balduck, G. Vanderheyden en A. Cools.
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