VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE GESCHILLENRAAD VOOR RADIO EN TELEVISIE

Rolnummer: 28
Beslissing nr. : 005/2001
van 4 april 2001

BESLISSING

Inzake : L. LEEN tegen VRT
1. Met een ter post aangetekende brief van 31 januari 2001, ontvangen op 1 februari
2001, heeft de heer Ludo LEEN, wonende te 9772 WANNEGEM-LEDE, Vaddenhoek 10, een klacht ingediend in verband met de uitzending, op 28 januari 2001,
van ‘De Zevende Dag’, inzonderheid van het onderdeel van het programma waarin
de voorzitter van het Vlaams Blok werd geconfronteerd met een aantal vragen van
kijkers. Klager is van oordeel dat het niet om eerlijke journalistiek ging omdat gewerkt werd met “een zorgvuldig geselecteerd publiek” en omdat de moderator “de
voorzitter voortdurend (onderbrak) en daarbij zijn afkeer niet onder stoelen of banken (stak)”.
2. Bij brief van 12 februari 2001 heeft de VRT gereageerd op voormelde klacht.
3. Met ter post aangetekende brieven van 3 maart 2001 werden de klager en de verweerder uitgenodigd voor de hoorzitting op 4 april 2001, om 17 u.30, in de lokalen
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel.
4. Op 4 april 2001 heeft de Geschillenraad het gewraakte programma-onderdeel bekeken en vervolgens beide partijen in hun betoog en verweer gehoord, klager in
persoon, VRT vertegenwoordigd door mevrouw Lut Vercruysse, hoofd van de juridische dienst, de heer Leo Hellemans, hoofdredacteur televisienieuwsdienst, en
mevrouw Sandra Coppieters, juridisch adviseur.

5. Uit het beeldmateriaal van de betrokken uitzending blijkt dat tijdens het gewraakte
onderdeel de gast werd geconfronteerd met een aantal kritische vragen van kijkers,
die hun vraag in de studio zelf mochten komen stellen en toelichten. Het gesprek
werd geleid door een moderator, die beurtelings het woord gaf aan een kijker of
aan de gast en die zelf ook aansluitende vragen formuleerde of verduidelijking van
het antwoord vroeg. Deze confrontatie-journalistiek is een algemeen aanvaarde
journalistieke techniek.
6. Bovendien blijkt uit de toelichting verstrekt door de verwerende partij dat dit een
wekelijks terugkerend onderdeel van het programma De Zevende Dag is. Andere
recente gasten in die rubriek waren bijvoorbeeld minister Vande Lanotte over de
verwerving door de Belgisch Staat van vakantiecentra voor de opvang van asielzoekers en minister Gabriëls over de landbouwperikelen. Ook die uitzendingen
waren ‘confronterend’, omdat de gasten scherpe vragen voorgeschoteld kregen
respectievelijk van omwonenden van die vakantiecentra en van landbouwers. Die
gegevens en het beeldmateriaal wijzen uit dat de voorzitter van het Vlaams Blok tijdens de uitzending van 28 januari 2001 niet buitensporig werd behandeld.

OM DIE REDENEN :
DE VLAAMSE GESCHILLENRAAD,
verklaart de klacht ontvankelijk, doch ongegrond.
Aldus te Brussel uitgesproken op 4 april 2001 door de Vlaamse Geschillenraad voor
Radio en Televisie, samengesteld uit O. Grawet, voorzitter, K. Rimanque, ondervoorzitter, J. Baert, K. Luyckx, M. Van Liedekerke, M. Van Nieuwenborgh en E. Verstraete.
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