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BESLISSING
________
In zake: NTV - Netwerk Televisie tegen WTV
________

1.
Bij een op 18 oktober 1999 ter post aangetekende brief, ontvangen ter griffie van het
Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) op 20 oktober 1999, is klacht ingediend tegen
de vereniging zonder winstoogmerk WTV-Zuid, erkende regionale televisieomroep, met
maatschappelijke zetel Hazelaarstraat 5 te 8500 Kortrijk.
De klacht is ondertekend door Patrick Vaernewyck, met de vermelding “hoofdredacteur-producer van Netwerk TV”.

2.

Met brief van 21 oktober 1999 is de klacht meegedeeld aan de VZW WTV-Zuid.

Met brief van 5 november 1999 heeft WTV-Zuid haar schriftelijke opmerkingen
meegedeeld, bij wege van een memorie ondertekend door Christiaan Lesaffer, advokaat te
Antwerpen.
Met brieven van 16 november 1999 zijn de betrokkenen opgeroepen om voor het
VCM te verschijnen op 17 december 1999, om er te worden gehoord.
Bij beslissing van 16 november 1999 is de termijn om uitspraak te doen verlengd tot
21 januari 2000.
Met brief van 30 november 1999 is door de hoofdredacteur-producer van Netwerk TV
schriftelijk op de opmerkingen van WTV-Zuid gereageerd.

3.

Het onderzoeksrapport van de administratie Media is neergelegd op 3 december 1999.

4.

4.
Beide partijen zijn door het VCM in hun betoog en verweer gehoord ter zitting van 17
december 1999, klager verschijnende in de persoon van Patrick Vaernewyck, WTV-Zuid
verschijnende in de persoon van Marleen Verfaillie, afgevaardigd bestuurder, bijgestaan door
Mter Christiaan Lesaffer.

5.
Vóór elk verweer doet WTV-Zuid, in haar schriftelijke opmerkingen van 5 november
1999 en herhaald ter zitting van 17 december 1999, bij wege van exceptie opmerken dat de
ondertekenaar van de klacht niet aantoont dat hij nopens de wet of de statuten gemachtigd is
de N.V. Netwerk Televisie in rechte te vertegenwoordigen; dat hij bijgevolg niet van de
vereiste procesbekwaamheid doet blijken.

6.
De klacht van 18 oktober 1999 is gesteld op firmapapier met hoofding “NTV Netwerk Televisie” en de toevoeging op elk blad “NTV N.V., Bruggesteenweg, 44 A, te 8531
Hulste”, zonder enige vermelding van het persoonlijke adres van de ondertekenaar van de
klacht; de grieven tegen de handelingen van WTV-Zuid worden bij uitsluiting aangebracht
vanuit de financiële benadeling van “onze maatschappij”, te dezen Netwerk TV, zonder enige
verwijzing naar een van de benadeling van de vennootschap onderscheiden en aan de persoon
van de ondertekenaar van de klacht eigen nadeel; de middelen die ter ondersteuning van de
klacht worden aangevoerd, worden alle ontwikkeld in het licht van de concurrentie tussen
WTV-Zuid en NTV N.V. - Netwerk Televisie; de klacht moet derhalve worden beschouwd
als uitgaande van de rechtspersoon NTV N.V. - Netwerk Televisie.

7.
Wanneer een klacht door een rechtspersoon wordt ingediend, moet zij – overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, eerste lid, 6°, van het procedurebesluit van 14 juli 1998 van de
Vlaamse regering – op straffe van niet-ontvankelijkheid ondertekend zijn door een persoon
die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. De
ondertekenaar van de klacht blijft in gebreke het bewijs ervan te leveren.

8. De exceptie van niet-ontvankelijkheid van de klacht wegens ontstentenis van het bewijs
van procesbekwaamheid is gegrond.

OM DEZE REDENEN,
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en artikel 8 van
het Reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- verklaart de klacht niet ontvankelijk.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 21 januari 2000 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, M. Flamée
en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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griffier
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voorzitter

