VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE GESCHILLENRAAD VOOR RADIO EN TELEVISIE

Rolnummer: 003
Beslissing nr.: 001/93
van 24 februari 1993

BESLISSING

In zake : het verzoekschrift ingediend door L. HANCKE, Volksvertegenwoordiger, Lode
Van Berckenlaan 38, 2600 BERCHEM tegen de niet-openbare televisievereniging
V.T.M.

DE GESCHILLENRAAD,

Gezien het verzoekschrift dat door de heer L. HANCKE aan de Geschillenraad is
toegezonden bij een op 22 januari 1993 ter post aangetekende brief en strekt tot betwisting
van de nieuwsuitzendingen van V.T.M. op 29 en 30 december 1992 met betrekking tot
bepaalde afspraken in 1982 betreffende het gemeentebeleid in Berchem;
Overwegende dat de klacht naar de vorm regelmatig is ingediend;
Gezien de schriftelijke toelichtingen van Meester E. BREWAEYS voor L. HANCKE
en van Meester G. GLAS voor V.T.M.;
Gehoord ter zitting van 10 februari 1993 Meester E. BREWAEYS voor L. HANCKE
en de heer L. NEELS, directeur-generaal van V.T.M., voor V.T.M.;
Overwegende dat, wat de regelmatigheid van de klacht naar tijdigheid betreft, L.
HANCKE vraagt om de periode tussen 4 en 20 januari 1993 als opschortend te beschouwen;
dat hij bij brief van 4 januari 1993 V.T.M. verzocht een onderzoek in te stellen; dat hij
beweert van V.T.M. een schriftelijk antwoord te hebben ontvangen op 20 januari 1993,
gedateerd 11 januari 1993;
Overwegende dat V.T.M., vóór alle verweer, inroept dat de klacht laattijdig is
ingediend;
Overwegende dat L. HANCKE niet betwist kennis en weet gehad te hebben van de
V.T.M.-nieuwsuitzendingen van 29 en 30 december 1992;

Overwegende dat luidens artikel 14, § 2, van het kabeldecreet van 28 januari 1987
éénieder die doet blijken van een benadeling of een belang, uiterlijk de vijftiende dag na de
uitzending van het televisieprogramma een betwisting aanhanging kan maken bij de
Voorzitter van de Geschillenraad bij wege van een ter post aangetekend verzoekschrift; dat uit
de tekst van het decreet en uit de parlementaire voorbereiding ervan blijkt dat de termijn van
vijftien dagen een termijn van verval is; dat aan de brief van 4 januari 1993 waaraan L.
HANCKE refereert, geen opschortende werking kan worden toegekend; dat aldus het
verzoekschrift van 22 januari 1993 buiten de door het decreet voorgeschreven termijn is
ingediend;

BESLIST

Het verzoek is niet ontvankelijk.
Aldus te Brussel uitgesproken op 24 februari 1993 door de Geschillenraad voor
niet-openbare televisieverenigingen, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, M. Van
Nieuwenborgh, ondervoorzitter, D. Albrecht, P. De Baere, O. Grawet, K. Rimanque en M.
Van Liedekerke.
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