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BESLISSING

Inzake: P. HERMAN tegen VRT

Procedure
1. Met een ter post aangetekende brief van 3 mei 2001 heeft de heer Pol Herman, wonende te
2100 Deurne, Ter heydelaan 207, een klacht ingediend betreffende de avondjournaals van
1 mei 2001 van TV1, in het bijzonder de verslaggeving over de 1 mei-manifestatie van het
Vlaams Blok te Mechelen. In zijn klacht noemt hij die verslaggeving: beschamend,
misdadig, onvolledig, oneerlijk, onevenwichtig en partijdig. Klager acht daardoor zijn
belang geschaad als partijlid, verkozene in de districtsraad (van Deurne - Antwerpen) en
toekomstig kandidaat. Hij meent bovendien als zelfstandig geneesheer patiënten te
verliezen en moreel gezag te verliezen bij zijn collegae.
2. Bij brief van 17 mei 2001 heeft de VRT gereageerd op voormelde klacht. Verwerende
partij acht de klacht kennelijk niet ontvankelijk en zij wijst redenen aan, waarom de klacht
niet gegrond zou zijn.
3. Op 20 juni heeft de Geschillenraad het avondjournaal van 1 mei 2001 bekeken en
vervolgens beide partijen in hun betoog en verweer gehoord, klager in persoon, VRT
vertegenwoordigd door juridisch adviseur S. Coppieters. Uit die debatten zijn geen nieuwe
relevante elementen gebleken.

Ontvankelijkheid van de klacht
4. Klager is verkozen mandataris van het Vlaams Blok en in die hoedanigheid heeft hij een
belang bij de wijze waarop over de standpunten en de activiteiten van zijn partij wordt
bericht in de media. Zijn lidmaatschap van die partij, het beweerde nadeel als toekomstig
kandidaat, het beweerde verlies van patiënten als geneesheer, het beweerde verlies aan
achting bij zijn collega's kunnen te dezen niet worden aangenomen als een voldoende
grondslag voor het zeker en actueel belang, vereist door de gecoördineerde decreten voor
de ontvankelijkheid van de klacht.

Gegrondheid van de klacht
5. Klager verwijt de VRT partijdig gebrek aan waarheidsgetrouwheid bij de verslaggeving
over de 1 mei-manifestatie van het Vlaams Blok te Mechelen, doordat te veel aandacht
zou zij gegaan naar de incidenten tussen een groep jongeren die aan de optocht deelnam of
er zich bij had aangesloten en een groep allochtone jongeren. Het optreden van de politie
kwam hierbij ook duidelijk in beeld. Te weinig beeldmateriaal zou zijn getoond van de
vreedzame deelnemers en te weinig aandacht gewijd aan de doelstellingen ervan. Klager
verwijt deze verslaggeving ook onnauwkeurig en partijdig taalgebruik in de commentaar.
6. Bij het bekijken en beluisteren van het televisie-avondjournaal van 1 mei is gebleken dat
de aandacht ging naar de 1 mei-vieringen van de socialistische beweging in Vlaanderen en
Wallonië en naar enkele opmerkelijke vieringen en manifestaties in het buitenland. Van de
manifestatie van het Vlaams Blok in Mechelen kwam o.m. het spandoek met het
hoofdthema ervan in beeld en werd een fragment uitgezonden van de toespraak van de
partijvoorzitter. De incidenten met de allochtone jongeren kregen onmiskenbaar
bijzondere aandacht in beeld en in tekst.
7. Onverminderd de vrijheid van de media bij de afweging van de keuze van de nieuwsitems
en de vorm waarin deze informatie wordt uitgezonden en gelet op het feit dat een incident,
dat het verwachte verloop van een evenement doorkruist in de regel een grotere
nieuwswaarde heeft dan het normale verloop ervan en op het feit dat de essentiële
informatie over de 1 mei-boodschap van het Vlaams Blok in woord en beeld werd
gebracht, werd te dezen geen regel, voorgeschreven door artikel 23, § 1, van de
gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie van 25 januari 1995
geschonden.
OM DIE REDENEN:
DE VLAAMSE GESCHILLENRAAD
Verklaart de klacht ontvankelijk, doch ongegrond.
Aldus te Brussel uitgesproken op 20 juni 2001 door de Vlaamse Geschillenraad voor radio en
televisie, samengesteld uit O. Grawet, voorzitter, K. Rimanque, ondervoorzitter, D. Albrecht,
J. Baert, K. Luyckx, M. Van Nieuwenborgh en E. Verstraete.
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