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klacht 
 

Digitaal klachtenformulier 
 
Een klacht kan niet anoniem ingediend worden. Daarom hebben we onderstaande persoonsgegevens nodig. Eveneens 
wordt u gevraagd om dit klachtenformulier te ondertekenen met behulp van uw elektronische identiteitskaart. Op 
bladzijde 2 onderaan is hiervoor ruimte. U klikt daarop en vervolgens ondertekent u door middel van uw pincode in te 
voeren (de pincode wordt niet doorgestuurd of bewaard). 
 
Vervolgens dient u de klacht in bij de Vlaamse Regulator voor de Media door dit klachtenformulier e-mailen 
aan vrm@vlaanderen.be 
 
Eventueel kan u dit klachtenformulier ook zelf afdrukken, handtekenen en aangetekend versturen naar het adres: 

Vlaamse Regulator voor de Media, Koning Albert II-laan 20 bus 21, 1000 Brussel 
 
Uw gegevens 
 
*Voornaam en naam:  

*Straat en huisnummer (bus):  

*Postcode:  

*Gemeente:  

*E-mailadres:  

 
Gegevens van de klacht 
 
*Klacht tegen: 
Tegen wie is de klacht gericht? Indien de klacht 
betrekking heeft op een radio- of een 
televisieprogramma, gelieve duidelijk te vermelden 
tegen welke uitzending u klacht wenst in te dienen. 
 

 

*Datum en uur van de uitzending: 
De klacht dient ingediend te zijn uiterlijk de 
vijftiende dag na de uitzending die aanleiding 
geeft tot de klacht. 
 

Datum:  
Invoeren als: dd/mm/jjjj 

Uur:   
Invoeren als: hh:mm 

*Onderwerp: 
Het onderwerp (korte omschrijving) van uw klacht, 
een verdere uiteenzetting kunt u geven bij "Info". 
 

 

*Uw belang: 
De klager moet een minimale band aantonen met 
de grief die naar voor wordt gebracht, enkele 
voorbeelden: ouderschap van een minderjarige, 
een filosofische/politieke/religieuze overtuiging, 
het behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep of -
categorie. 
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Info: 
Eventuele bijkomende informatie met betrekking tot uw klacht 
 

*Handtekening: Klik hier om uw elektronische 
handtekening in te voeren. 


	Voornaam en naam: Jonas Degrave
	Straat en huisnummer bus: Komenstraat 63
	Postcode: 8953
	Gemeente: Wijtschate
	Emailadres: Jonas@pirateparty.be
	Datum: 
	Uur: 
	Klacht tegen: VRT
	Onderwerp: Het niet opnemen van de Piratenpartij in de stemtest
	Uw belang: bestuurslid van de Piratenpartij
	Info: Zoals de afgelopen verkiezingen ook het geval was, wordt er een stemtest georganiseerd door o.a. de VRT, in samenwerking met de politicologen Stefaan Walgrave en Benoît Rihoux. Bij deze test werden echter niet alle politieke partijen opgenomen, maar maakten de politicologen een selectie. Volgens het opiniestuk van deze politicologen in De Morgen van 6 Maart 2014, zijn deze selectiecriteria de volgende: "We verstaan niet goed wat er arbitrair is aan het criterium om partijen zonder zetels (PvdA+) en partijen die niet overal opkomen (LDD) niet in de Stemtest op te nemen. Dat criterium is objectief, makkelijk waarneembaar, en duidelijk." In de Piratenpartij voldoet echter aan alle drie de criteria. De Piratenpartij is ten eerste een partij, die ten tweede op 25 mei overal in Vlaanderen opkomt, in het bijzonder voor het Europees parlement, en met ten derde momenteel twee zetels in datzelfde Europees parlement. De Piratenpartij is volgens hetzelfde opiniestuk echter niet opgenomen in de stemtest. De politicologen hebben dus duidelijk niet het criterium gebruikt dat ze zelf aandragen om de politieke partijen te selecteren. De conclusie is dus dat de stemtest, die aangeboden gaat worden door de VRT in de aanloop naar de komende verkiezingen, wel degelijk bestaat uit een arbitraire selectie aan partijen. Deze stemtest is dus niet ideologisch onpartijdig. De Piratenpartij is dan ook van mening dat artikel 39 uit het mediadecreet geschonden wordt, in het bijzonder het gedeelte: "De informatieprogramma’s, de mededelingen en de programma’s met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd." Volgens artikel 218 paragraaf 3 van het mediadecreet is de Vlaamse Regulator voor de Media bevoegd om dit artikel te handhaven, in het bijzonder de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen. Dit geval van onpartijdigheid is volgens de Piratenpartij voldoende ernstig, vermits het uitbrengen van een test over welke politieke partij het dichtst bij je interesses aansluit, voor een aantal kiezers een rol zal spelen bij het uitbrengen van hun stem, in het bijzonder tijdens de aanloop naar de verkiezingen. Bij de stemtest gaat het namelijk niet enkel meer om het informeren van de kiezer over de politieke partijen, maar om het geven van een persoonlijk advies aan de kiezer. Zeker bij het geven van een advies, is voor de openbare omroep haar onpartijdigheid van het allergrootste belang. De Piratenpartij vraagt dan ook dat ofwel alle partijen die opkomen in de verkiezingen kunnen opgenomen worden in de stemtest, ofwel alle partijen die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de politicologen, inclusief de Piratenpartij, worden opgenomen in de stemtest, ofwel dat de VRT niet meer haar media gebruikt om de stemtest opgesteld door de politicologen Stefaan Walgrave en Benoît Rihoux te verspreiden in het verkiezingsjaar 2014. 
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