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BESLISSING

In zake : P. WITTEVRONGEL tegen V.Z.W. RADIO INFO BLANKENBERGE

DE VLAAMSE GESCHILLENRAAD,

1.
Met een op 6 december 1996 ter post aangetekende brief van 5 december 1996
heeft Piet WITTEVRONGEL, Dulleweg 12, 8370 Blankenberge, een klacht ingediend tegen
de lokale radio-omroep V.Z.W. RADIO INFO BLANKENBERGE, in afkorting R.I.B., met
maatschappelijke zetel Zuidlaan 14, 8370 Blankenberge.
2.
Bij brieven van 3 januari 1997 werden P. WITTEVRONGEL en R.I.B. op de
hoorzitting van 22 januari 1997 uitgenodigd. Op die vergadering zijn J. DE CLERCQ,
voorzitter, C. DE LA RUE, ondervoorzitter, en G. CLAEYS, lid van de V.Z.W., voor R.I.B.
verschenen en in hun opmerkingen gehoord. P. WITTEVRONGEL heeft zich voor die
hoorzitting verontschuldigd.
3.
P. WITTEVRONGEL heeft twee grieven, één betreffende de samenstelling
van de raad van beheer van R.I.B. en één betreffende de wijze en de inhoud van de
berichtgeving.
4.
Omtrent de samenstelling van de raad van beheer van R.I.B. doet P.
WITTEVRONGEL gelden dat deze strijdt met de bepaling thans opgenomen in artikel 32, 6°,
van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, naar luid
waarvan de lokale radio's onafhankelijk van een politieke partij dienen te zijn.
Die grief betreft geen individuele betwisting gerezen naar aanleiding van de
toepassing van artikel 22, 32, 8°, 53, 9° en 14°, of 74 van de gecoördineerde decreten.
Krachtens artikel 79, §1, van die gecoördineerde decreten komt het de Vlaamse
Geschillenraad niet toe van die grief van P. WITTEVRONGEL kennis te nemen. De klacht is
op dat punt niet ontvankelijk.

5.
Omtrent de berichtgeving voert P. WITTEVRONGEL aan dat R.I.B in haar
uitzendingen "systematisch de oppositie doodzwijgt" en "J.-DWARS" nooit spreekkans
verleent. In concreto verwijst hij naar de "berichtgeving van zondag jongstleden" omtrent de
opmaak, door het gemeentebestuur, van het beleidsplan voor het sociaal impulsfonds. In die
berichtgeving zou R.I.B. hebben vermeld dat de oppositie, inclusief "J.-DWARS", bij die
opmaak werd betrokken, wat volgens P. WITTEVRONGEL, wat J.-DWARS" betreft, niet
met de feiten in overeenstemming is.
6.
In de brief van P. WITTEVRONGEL, naar zijn dagtekening van 5 december
1996 zijnde, zou de vermelding "berichtgeving van zondag jongstleden" gelezen kunnen
worden als "berichtgeving van zondag 1 december 1996".
Evenwel, uit het onderzoek blijkt, door R.I.B. wordt opgeworpen en door P.
WITTEVRONGEL, in zijn memorie van 8 januari 1997, wordt bevestigd dat zijn klacht
gericht is tegen de uitzending van 27 oktober 1996, derhalve buiten de in artikel 79, §2, van
de gecoördineerde decreten, op straffe van onontvankelijkheid van de klacht, gestelde termijn
van vijftien dagen na de datum van de uitzending van het bekritiseerde programma.
7.
Het onderzoek doet ervan blijken dat de klacht van P. WITTEVRONGEL een
eerste maal werd toegezonden aan de "Minister van Vlaamse Cultuur-Raad voor lokale
radio's, p.a. Vlaams Parlement, 1011 Brussel", blijkbaar met een brief van 30 oktober 1996,
derhalve binnen de termijn van vijftien dagen na de bekritiseerde uitzending.
In zijn memorie van 8 januari 1997 wijt P. WITTEVRONGEL de
laattijdigheid van zijn op 5 december 1996 gedagtekende klacht aan het feit dat de diensten
van het Vlaams Parlement hem te laat mededeling hebben gedaan van het adres waarop de
klachten bij de Vlaamse Geschillenraad moeten toekomen.
Dat adres - Parochiaanstraat 15, 1000 Brussel - is uitdrukkelijk vermeld in
artikel 2, 5°, van het Reglement van 12 juni 1996 van orde en procedure van de Vlaamse
Geschillenraad voor radio en televisie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2
augustus 1996, blz. 20682 en 20683.
8.
De Vlaamse Geschillenraad werd opgericht bij artikel 14 van het decreet van
28 januari 1987 betreffende het overbrengen van klank- en televisieprogramma's in de
radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de erkenning van niet-openbare televisieverenigingen (Belgisch Staatsblad, 19 maart 1987). Bij artikel 5 van het decreet van 7
november 1990 houdende organisatie en erkenning van lokale radio's (Belgisch Staatsblad, 29
januari 1991) werd zijn bevoegdheid tot de lokale radio-omroepen uitgebreid. De bepalingen
omtrent de oprichting, organisatie en bevoegdheid van de Vlaamse Geschillenraad zijn thans
opgenomen in Titel IV, hoofdstuk II, afdeling 1, van de gecoördineerde decreten betreffende
de radio-omroep en de tele visie, gecoördineerd op 25 januari 1995 (Belgisch Staatsblad, 30
mei 1995). Telkens werd in de betrokken decreetsbepalingen ervan melding gemaakt dat de
regels inzake procedure en werking van de Vlaamse Geschillenraad door deze worden
vastgesteld. Ter uitvoering van die decreetsbepalingen werd dat procedurereglement bij
beslissing van de Vlaamse Geschillenraad op 9 juni 1993 vastgesteld (Belgisch Staatsblad, 30
juni 1994), en, ter aanpassing aan de inmiddels gewijzigde decreetsbepalingen, herzien bij
beslissing van 8 februari 1995 (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1995) en laatst bij beslissing
van 12 juni 1996 (Belgisch Staatsblad, 2 augustus 1996). In het procedurereglement werd
steeds vermeld op welk adres de aan de Vlaamse Geschillenraad gerichte klachten dienen te

worden toegezonden, te weten, zoals boven al is aangegeven, Parochiaanstraat 15, 1000
Brussel.
9.
Door de klacht op 30 oktober 1996 te adresseren "Minister van Vlaamse Cultuur-Raad
voor lokale radio's, p.a. Vlaams Parlement, 1011 Brussel", heeft P. WITTEVRONGEL zich
onzorgvuldig gedragen. De onzorgvuldigheid kan geen grond van verschoning vinden in een
mogelijk late mededeling, door de diensten van het Vlaams Parlement, van het juiste adres
van toezending van klachten gericht aan de Vlaamse Geschillenraad. Die onzorgvuldigheid
leidt tot de laattijdigheid van de met de brief van 5 december 1996 ingediende klacht.

BESLIST

De klacht is niet ontvankelijk.
Aldus te Brussel uitgesproken op 22 januari 1997 door de Vlaamse
Geschillenraad van radio en televisie, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, M. Van
Nieuwenborgh, ondervoorzitter, D. Albrecht, P. De Baere, J. Dyck, O. Grawet en K.
Rimanque.
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