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BESLISSING

Inzake M. Hermans tegen VRT

1. Met een ter post aangetekende brief van 12 februari 2003, heeft
mevrouw Margriet Hermans, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Aastraat 15,
een klacht ingediend in verband met de uitzending, in de week van 3
tot 7 februari 2003, van de wervingstrailers voor het showprogramma
“Eurosong for kids” op Ketnet.
2. Bij brief van 21 februari 2003 heeft de VRT gereageerd op voormelde
klacht.
3. Met ter post aangetekende brieven van 28 februari 2003 werden de
klager en de verweerder uitgenodigd voor de hoorzitting op 18 maart
2003, om 14 uur, in de lokalen van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Kon. Albert II-laan 7, 1210 Brussel.
4. Op 18 maart 2003 heeft de Kijk- en Luisterraad het gewraakte
programma-onderdeel bekeken en vervolgens de VRT in zijn verweer
gehoord. VRT werd vertegenwoordigd door mevrouw Sandra Coppieters,
juridisch adviseur en de heer Steve De Coninck, producer VRT en
projectleider van “Eurosong for kids”. Mevrouw Margriet Hermans was
niet aanwezig en liet zich evenmin vertegenwoordigen.
5. De klager voerde in de klacht van 12 februari 2003 aan dat de
betrokken show “Eurosong for kids” en de nu reeds uitgezonden
trailers ernstige psychologische en maatschappelijke gevolgen kunnen
veroorzaken bij zowel kijkende als deelnemende kinderen.
In het bijzonder zal de geestelijke of mentale ontwikkeling van de
kinderen ernstige schade ondervinden van dit programma daar dit
programma de kinderen rechtsreeks voorstelt als objecten van
commerciële exploitatie.
Er wordt eveneens een beeld van glamour en roem voorgeschoteld dat
helemaal niet met de werkelijkheid strookt. Het verleden heeft ook
al aangetoond dat kindsterren achteraf psychologische en emotionele
averij hebben opgelopen en dat zij moeilijkheden ondervinden om
opnieuw in een normaal sociaal leven te stappen.
6. De verwerend partij voert aan dat de klacht ongegrond is wegens
onbevoegdheid van de Kijk- en Luisterraad. De aanleiding tot de
klacht was de wervingstrailer en de effecten van een nog te maken
programma. De klager stuurt zodoende aan op een preventief
uitzendverbod en dit valt niet onder de toepassing van artikel 78, §
1. Deze klacht betreft eerder een maatschappelijke discussie.

Op federaal niveau geldt een strenge wetgeving inzake kinderarbeid,
welke dan ook strikt zal worden gevolgd, met nog bijkomende
maatregelen ter bescherming van de deelnemende kinderen. Zowel de
kinderen als hun ouders zullen begeleid worden. De VRT heeft
gesprekken gehad inzake kinderarbeid en houdt ook rekening met de
naleving van de leerplicht.
De bedoeling van dit programma bestaat erin de creativiteit van
kinderen te stimuleren, de rechten op het liedje gaan geheel naar
het kind, de VRT zorgt voor de professionele meerwaarde, alsook voor
de psychologische begeleiding van de kinderen.

BESLISSING VAN DE RAAD:
Na het aandachtig bekijken van de gewraakte uitzending, de inzage van
de meegedeelde stukken en het aanhoren van de verweermiddelen, zoals
voorgebracht door de VRT, vertegenwoordigd door mevrouw S. Coppieters
en de heer S. De Conick is de Kijk- en Luisterraad van oordeel dat de
klacht onontvankelijk is wegens onbevoegdheid van de Raad of minstens
als ongegrond moet worden afgewezen.
De Kijk- en Luisterraad is immers niet bevoegd om tussen de komen in de
maatschappelijke discussie over het al of niet wenselijk karakter van
dergelijke wedstrijden voor kinderen.
De bevoegdheid van de Raad is
zoals omschreven in artikel 78, §1 van de gecoördineerde mediadecreten.
In het kader van laatstgenoemde omschrijving is de uitzending niet van
aard om de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van
minderjarigen aan te tasten.

OM DIE REDENEN:
De klacht is onontvankelijk wegens onbevoegdheid van de Raad, minstens
moet de klacht als ongegrond worden afgewezen.
Kosten lastens diegenen die ze hebben gemaakt.

Aldus uitgesproken te Brussel op 18 maart 2003 door de Vlaamse Kijk- en
Luisterraad voor Radio en Televisie, samengesteld uit S. Hoebeke,
voorzitter,
M.
Michielsens,
ondervoorzitter,
N.
Balduck,
G.
Vanderheyden, R. Bloemen, A. Cools en G. Fauconnier.
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