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In zake : K. GODDERIS tegen VRT
1. Met een ter post aangetekende brief van 2 januari 2003 heeft de heer Koen Godderis,
Stationsstraat 42, 8610 Kortemark, bij het Vlaams Commissariaat voor de Media een
klacht ingediend met betrekking tot de uitzending van 26 december 2002 van het
programma Café Terminus op Radio 1 (VRT). Klager voert aan dat in het bedoelde
programma uitspraken werden gedaan in strijd met de "wetgeving op de politieke
onafhankelijkheid van radio- en tv-omroepen in dit land".
Bij brief van 20 januari 2003 heeft het Vlaams Commissariaat voor de Media de klacht
aan de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie bezorgd.
2. In tegenstelling tot een klacht bij de Vlaamse Kijk- en luisterraad voor radio en televisie,
vereist een klacht bij de Geschillenraad een belang of benadeling. Blijk geven van een
belang of benadeling is luidens artikel 116octies decies, § 2, van het omroepdecreet een
uitdrukkelijke voorwaarde van ontvankelijkheid van de klacht. Luidens artikel 2, 4°, van
het reglement van orde van de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie van 17 mei
2000 moet een klacht, om ontvankelijk te zijn, het onderwerp van de klacht aangeven,
met een uiteenzetting van de redenen waarop zij steunt en van klagers benadeling of belang
bij de uitzending waartegen wordt opgekomen. Zoals uit de brief van de klager van 2
januari 2003 blijkt, specificeert hij zijn belang niet (Hierbij wens ik mij dan ook als
belastingbetaler en financierder van de VRT aan te sluiten).
3. Klager toont niet aan en de Geschillenraad ziet niet in, hoe hij in de hoedanigheid van
belastingbetaler een belang heeft of blijk geeft van een benadeling in verband met het
programma, waarover hij zich beklaagt. Het belang dat iedereen heeft bij de zorgvuldige
nakoming van de verplichtingen opgelegd door het omroepdecreet, stemt niet overeen met
het belang dat door het omroepdecreet wordt vereist.
4. Hij geeft derhalve geen blijk van een benadeling of belang zoals vereist door artikel

116octies decies, § 2, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, en door bovengenoemd artikel 2, 4°, van het
reglement van orde. De klacht moet derhalve bij toepassing van artikel 3, eerste lid, van
het reglement van orde als kennelijk onontvankelijk worden afgewezen.

OM DIE REDENEN :
DE VLAAMSE GESCHILLENRAAD,
verklaart de klacht kennelijk onontvankelijk .
Aldus te Brussel uitgesproken op 5 februari 2003 door de Vlaamse Geschillenraad voor radio
en televisie, samengesteld uit O. Grawet, voorzitter, J. Baert, J. Vandyck, M. Van
Liedekerke, M. Van Nieuwenborgh, L. Van Roy en E. Verstraete.
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