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BESLISSING

In zake : D. LOOTENS tegen TV-BRUSSEL
1.
Met een ter post aangetekende brief van 9 juni 1998 heeft Dominiek LOOTENS, in
zijn persoonlijke naam en in zijn hoedanigheid van fractieleider Vlaams Blok in de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, Swartenbroucklaan, 13, 1090 Brussel, klacht ingediend tegen de VZW
TV-BRUSSEL, met zetel Carabiniersplein, 17, 1030 Brussel, me t betrekking tot de
verslaggeving, in de nieuwsuitzending van 29 mei 1998, over de op 29 mei 1998 in de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad gehouden interpellaties omtrent het veiligheidsbeleid en de
politiehervorming in het Brusselse Gewest.
Bij de klacht zijn gevoegd:
1.
2.
3.
4.
5.

de agenda van de raadsvergadering van vrijdag 29 mei 1998;
uittreksels uit het beknopt verslag van de zitting van 29 mei 1998;
de tekst van de tussenkomst van D. Lootens in de vergadering van 29 mei 1998;
het persbericht van 28 me i 1998 met aankondiging van de interpellatie van D. Lootens
's anderendaags in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;
een activiteitenrapport-faxberichten betreffende het versturen van een persbericht naar
TV-Brussel.

2.
Bij brieven van 24 juni 1998, ontvangen op 29 juni 1998 en 7 juli 1998, heeft
TV-Brussel een antwoord op de grieven van klager laten geworden, samen met een
videocassette en het script van de bestreden uitzending.
3.
Met ter post aangetekende brieven van 6 juli 1998 werden klager en TV-Brussel
uitgenodigd voor de hoorzitting van de Geschillenraad op 13 juli 1998, om 17.30 u, in lokaal
100, van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Markiesstraat 1, 1000 Brussel.
4.
Op de gestelde datum en plaats zijn voor TV-Brussel verschenen, Meester K.
ABIELS, advocaat te Brussel, en J. DE TROYER, directeur-hoofdredacteur van TV-Brussel.
Klager is niet verschenen, noch iemand voor hem. Aan de Geschillenraad werd geen
verzoek om verdaging ingediend, noch enig bericht van verhindering toegezonden.
5.

TV-Brussel betwist niet het belang van D. Lootens bij de klacht.

6.
De bekritiseerde verslaggeving heeft, in het raam van een mogelijke politiehervorming
in Brussel, als onderwerp de indeling van de stad in politiezones, in welke indeling sommigen
een voorafbeelding zien van een bestuurlijke herinrichting van de stad.
Interpellant Van Hengel komt kort aan het woord; klager, eveneens interpellant, komt
in beeld doch wordt niet geïnterviewd. In de begeleidende commentaar wordt gezegd: "Alleen
de partijen zonder burgemeester, dus de Vlamingen en Ecolo, zijn voorstander van één interpolitiezone". D. Lootens beklaagt zich erover dat hij, evenmin als zijn fractie, in de
verslaggeving niet met naam werd vermeld.
7.
Weliswaar volgen, in de commentaar, de woorden "dus de Vlamingen en Ecolo" niet
consequent op "Alleen de partijen zonder burgemeester", doch die inconsequentie kan niet
leiden tot een partijdigheid of discriminatie ten nadele van klager of de politieke fractie die hij
vertegenwoordigt, de afzonderlijke vermelding van Ecolo verantwoord zijnde door het feit dat
die partij, volgens de toelichting die door TV-Brussel is verstrekt, de enige niet-Vlaamse
partij is die zich, tijdens de vergadering waarover verslag werd gedaan, ten voordele voor één
interpolitiezone had uitgesproken. Waaruit volgt dat het woord "Vlamingen" kon doelen op
alle in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad vertegenwoordigde Vlaamse partijen.
Overigens doen de door TV-Brussel meegedeelde agenda en scripten ervan blijken dat
klager en zijn fractie ten onrechte aanvoeren dat zij systematisch en doelbewust door
TV-Brussel van het scherm worden geweerd. Het volstaat vast te stellen dat op 25 mei 1998
aan het onderwerp, waarover op 29 mei 1998 verslag werd gedaan, een omstandig programma
werd gewijd, in welk programma aan klager de gelegenheid werd geboden zijn standpunt en
dat van zijn fractie te doen kennen.
8.
Uit het voorgaande volgt dat in de bestreden nieuwsuitzending niet is te kort gedaan
aan de regel van onpartijdigheid inzake berichtgeving.

OM DIE REDENEN:

DE VLAAMSE GESCHILLENRAAD, verklaart de klacht ontvankelijk doch niet gegrond.

Aldus te Brussel uitgesproken op 23 september 1998 door de Vlaamse
Geschillenraad voor radio en televisie, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, M. Van
Nieuwenborgh, ondervoorzitter, O. Grawet, D. Albrecht, J. Dyck en M. Roelandt.

De griffier

De Voorzitter

K. DE KEYSER

H. COREMANS

