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In de zaak van D.V. tegen nv SBS Belgium,
De Vlaamse Regulator voor de Media (Kamer voor onpartijdigheid en
bescherming van minderjarigen), samengesteld uit:
Dhr
Mevr
Mevr
Dhr
Mevr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
en

J. KAMOEN, voorzitter,
L. D’HAENENS, ondervoorzitter,
D. DE POOT,
L. HELLIN,
E. LIEVENS,
R. OTTEN,
B. STURTEWAGEN,
H. VAN HUMBEECK,
T. VAN POPPEL, leden,

Mevr M. VAN LOKEREN, griffier,

Neemt via schriftelijke procedure de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE
1.

Op 1 september 2022 heeft D.V., via het online klachtenformulier bij de
Vlaamse Regulator voor de Media (hierna: VRM) een klacht ingediend tegen
nv SBS Belgium, met maatschappelijke zetel Harensesteenweg 224 te 1800
Vilvoorde.
De klacht heeft betrekking op het nieuwe promoclipje voor de quiz ‘De
Allerslimste Mens ter Wereld’ van nv SBS Belgium, te zien op ‘YouTube’.

2. De klager, een evangelisch christen, voert aan: “Niet alleen is dit fragment

pure Godslaster, ik neem hier eveneens persoonlijk aanstoot aan gelet op
het feit dat ik geloof dat de kruisiging van Jezus Christus een realiteit was
en de gevolgen hiervan er nog steeds zijn: met name dat al wie gelooft dat
Jezus voor zijn of haar zonden is gestorven, begraven werd en terug
opgewekt uit de dood door God zelf, behouden zal worden. Dit
weerzinwekkende fragment bagatelliseert het offer dat Jezus bracht en
beledigt mijn persoonlijk geloof.”

3. Nv SBS Belgium heeft per aangetekende brief en per e-mail van 7
september 2022 gereageerd op de voornoemde klacht. Nv SBS Belgium is
van oordeel dat er sprake is van een onontvankelijke, en alleszins ook
ongegronde, klacht.
4. Bij aangetekende brieven van 8 september 2022 worden de partijen
uitgenodigd voor een hoorzitting bij de VRM op 26 september 2022.
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5. Per e-mail van 21 september 2022 geeft de klager aan dat hij na het lezen
van het verweer van nv SBS Belgium zijn klacht wenst in te trekken.
6. Per e-mail en per aangetekend schrijven van 22 september 2022 meldt de
VRM aan nv SBS Belgium dat de geplande hoorzitting van 26 september
2022 bij de VRM niet doorgaat, aangezien de klager zijn klacht heeft
ingetrokken.
7.

Op basis van de schriftelijke stukken neemt de Kamer voor onpartijdigheid
en bescherming van minderjarigen van de VRM een beslissing via
schriftelijke procedure.

OM DEZE REDENEN, DE VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Stelt de afstand van geding vast.
Aldus beslist via schriftelijke procedure op 12 oktober 2022.

M. VAN LOKEREN
griffier

J. KAMOEN
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de
Raad van State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen
zestig dagen na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en het besluit van de regent van 23
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

