VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE GESCHILLENRAAD VOOR RADIO EN TELEVISIE

Rolnummer: 46
Beslissing nr. : 06/2002
van 11 september 2002

BESLISSING

Inzake : M. VAN KERCKHOVEN, L. VAN BACKLE en W. DE WULF
tegen vzw Regionale Omroep Oost-Brabant (ROB-televisie)
Procedure
1. Met een brief van 19 juli 2002 (datum poststempel) hebben de heren M. Van Kerckhoven, wonende te 3201 Langdorp, Kapittelstraat 19, L. Van Backlé, wonende
te 3201 Langdorp, Kersenstraat 25 en W. De Wulf, wonende te 3200 Aarschot,
Muizenstraat 2 B, een klacht ingediend betreffende het journaal van 8 juli 2002, uitgezonden op de vzw Regionale Omroep Oost-Brabant (ROB-televisie). De klacht
heeft meer bepaald betrekking op de berichtgeving in verband met de afschaffing
van het DIFTAR-systeem in Aarschot en het invoeren van een forfaitaire afvalbelasting.
De klagers voeren hierbij aan dat enkel de bevoegde schepen aan het woord werd
gelaten, zonder dat de oppositie of de tegenstanders van DIFTAR werden gehoord.
2. Bij aangetekende brief van 2 augustus 2002 heeft ROB-televisie gereageerd op
voormelde klacht.
3. Met ter post aangetekende brieven van 20 augustus 2002 werden de klagers en de
verwerende partij uitgenodigd voor de hoorzitting van 11 september 2002.
4. Op 11 september heeft de Geschillenraad de partijen gehoord. M. Van Kerckhoven en L. Van Backlé verschijnen in persoon. W. De Wulf laat zich voor de hoorzitting verontschuldigen. Voor ROB-televisie verschijnt de heer J. Ceuleers, voorzitter.

Ontvankelijkheid van de klacht
5. Artikel 116octies decies van de decreten betreffende de radio en televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, bepaalt dat eenieder die blijk geeft van een benadeling
of van een belang een betwisting aanhangig kan maken bij de voorzitter van de Geschilllenraad.
Artikel 2 van het reglement van orde van de Geschillenraad bepaalt dat op straffe
van onontvankelijkheid de klager de benadeling of het belang bij de uitzending
waartegen wordt opgekomen, moet aangeven.
De klagers dienen hun klacht in "in naam van een groot aantal Aarschottenaars" . Tijdens de hoorzitting hebben zij bevestigd hun klacht louter uit burgerzin en
in het algemeen belang te hebben ingediend. Aldus hebben de klagers niet aangetoond een persoonlijk belang te hebben bij hun grief ten aanzien van de betrokken
uitzending.

OM DIE REDENEN :
DE VLAAMSE GESCHILLENRAAD,
verklaart de klacht onontvankelijk.
Aldus te Brussel uitgesproken op 11 september 2002 door de Vlaamse Geschillenraad
voor radio en televisie, samengesteld uit O. Grawet, voorzitter, K. Rimanque, ondervoorzitter, J. Baert, M. Van Liedekerke, M. Van Nieuwenborgh, L. Van Roy en E.
Verstraete.
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