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BESLISSING

Inzake : L. LEEN tegen VRT
1. Met een ter post aangetekende brief van 25 oktober 2000 richt de heer Ludo
LEEN, wonende te 9772 KRUISHOUTEM, Vaddenhoek 10, volgend verzoek in
verband met de VRT-berichtgeving over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 aan de Geschillenraad:
“Als verontrust kijker verzoek ik U vriendelijk maar dringend bij de Openbare Omroep een volledig en chronologisch overzicht te vragen van alle politieke gasten die in de aanloop naar de verkiezingen aan het woord zijn gelaten
in nieuws-, praat- en duidingsprogramma’s op radio en TV. Aan de hand van
dat overzicht kan U, en ik, nagaan of en welke scheeftrekkingen zich eventueel hebben voorgedaan”.
Klager is er echter, ook zonder over die informatie te beschikken, al van overtuigd
dat “de VRT vóór en na 8 oktober (zijn) ‘recht op niet-gemanipuleerde informatie’ herhaaldelijk heeft geschonden”.
2. Aldus formuleert klager geen concrete klacht. Het is slechts een vraag om informatie, aan de hand waarvan zal worden nagegaan of er grond is om klacht in te dienen.

Los van een welomschreven klacht omtrent de uitzending van een programma - of
van een wel omschreven groep van programma’s – en met uiteenzetting van de redenen waarop zij steunt, is dit verzoek om informatie op zich kennelijk niet ontvankelijk. Het beantwoordt niet aan de voorwaarden van artikel 116octies decies, § 1,
van de gecoördineerde wetten betreffende de radio-omroep en de televisie, daar er
geen “betwisting” voorhanden is waarover de Geschillenraad zich zou kunnen uitspreken.
OM DIE REDENEN :
DE VLAAMSE GESCHILLENRAAD,
verklaart de klacht met toepassing van artikel 3 van zijn reglement van orde en procedure van 17 mei 2000 kennelijk niet ontvankelijk.
Aldus te Brussel uitgesproken op 8 november 2000 door de Vlaamse Geschillenraad
voor Radio en Televisie, samengesteld uit O. Grawet, voorzitter, K. Rimanque, ondervoorzitter, D. Albrecht, J. Baert, K. Luyckx, J. Vandyck, M. Van Liedekerke, E. Verstraete en M. Van Nieuwenborgh.
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