VLAAMSE GEMEENSCHAP
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Rolnummer: 464
Beslissing nr.: 2005/016
BESLISSING
18 februari 2005
________
In zake: Ambtshalve onderzoek tegen NV Coditel (dossiernr. KE2004/0658 – 2005/0290).
________
1.
Bij brief van 9 december 2004, ontvangen op het Commissariaat op 16 december
2004, meldt het kabelnetwerk NV Coditel, met maatschappelijke zetel Tweekerkenstraat 26 te
1000 Brussel, het nieuwe aanbod van omroepprogramma’s aan dat vanaf 15 december 2004
in Wemmel en Drogenbos zal worden verspreid.

2.
Op 11 januari 2005 ontvangt het Commissariaat een onderzoeksrapport van de
administratie Media waaruit blijkt dat voor het merendeel van de vermelde
omroepprogramma’s de meegedeelde gegevens niet stroken met de vereisten van de decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, (hierna
genoemd : het omroepdecreet).
3.
Het Commissariaat beslist op 21 januari 2005 om, op basis van dat onderzoeksrapport,
tegen NV Coditel een ambtshalve onderzoek op te starten.
Dit wordt bij aangetekende brief van 26 januari 2005 aan NV Coditel meegedeeld. De
betrokkene wordt bij aangetekende brief van 4 februari 2005 opgeroepen om op 18 februari
2005 voor het Commissariaat te verschijnen, om te worden gehoord.
Ondanks regelmatige oproeping is NV Coditel niet op de hoorzitting van 18 februari
2005 verschenen en heeft geen opmerkingen ingestuurd.
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4.
Artikel 107, §2, 6°, van het omroepdecreet, bepaalt dat, onverminderd de bepalingen
van artikel 107, §1, van hetzelfde decreet de aanbieder van een kabelnetwerk de volgende
omroepprogramma’s mag doorgeven :
“mits vooraf toestemming wordt verleend door het Vlaams Commissariaat voor de
Media die in dit verband voorwaarden kan opleggen, de radio- en
televisieomroepprogramma’s van de omroepen die onder de bevoegdheid vallen van een land
dat niet tot de Europese Gemeenschap behoort.
Artikel 107, §3, van het omroepdecreet, bepaalt dat het Commissariaat vooraf op de
hoogte moet worden gebracht van het doorgeven van nieuwe omroepprogramma’s en
televisiediensten. De kennisgeving omvat : “de plaats van uitzending, de plaats van vestiging,
de erkenning, vergunning of aanduiding van het land dat bevoegd is voor de omroep, de
statuten, het aandeelhouderschap en de financiële structuur van de omroep, het programmaaanbod en uitzendschema en het bewijs dat de auteursrechten van de omroepen in kwestie
geregeld zijn”.
5.
Uit het onderzoeksrapport van de administratie Media blijkt dat NV Coditel sinds 15
december 2004 enerzijds een aantal omroepprogramma’s doorgeeft waarvoor de gegevens
vermeld in artikel 107, §3, van het omroepdecreet niet zijn ingestuurd, en anderzijds, blijkens
de raadpleging van de gegevens vermeld op de website van NV Coditel, een aantal
omroepprogramma’s doorgeeft die klaarblijkelijk niet onder de bevoegdheid van een lidstaat
van de Europese Unie vallen, waarvoor vooraf geen toestemming aan het Commissariaat is
gevraagd.
Bij aangetekende brief van 26 januari 2005 ontvangt de vennootschap eveneens een
duidelijk overzicht zowel van de omroepprogramma’s waarvoor het meedelen van de
gegevens niet strookt met artikel 107, §3, tweede lid, van het omroepdecreet, als van de
omroepprogramma’s waarvoor vooraf geen toestemming aan het Commissariaat is gevraagd.
Het Commissariaat stelt vast dat NV Coditel alsnog heeft nagelaten de ontbrekende
gegevens voor een aantal omroepprogramma’s aan te vullen evenals toestemming te vragen
voor het doorgeven van een ander aantal omroepprogramma’s, minstens hieromtrent enige
uitleg te verschaffen hetzij via schriftelijke opmerkingen op het onderzoeksrapport, hetzij
tijdens de hoorzitting, terwijl de bewuste omroepprogramma’s nog steeds worden
doorgegeven.
OM DEZE REDENEN,
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,
Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
- stelt in hoofde van NV Coditel een inbreuk vast op artikel 107, §2, 6°, van het omroepdecreet
wat betreft het sinds 15 december 2004 doorgeven in de gemeenten Wemmel en Drogenbos
van de omroepprogramma’s ‘Télétoon’ (Canada) – ‘ANN’ (onbekend, Arabische zender) –
‘TV 7 Tunis’ (Tunesië) – ‘ESC1’ (Egypte) – ‘TRT’ (Turkije) – ‘2M Maroc’ (Marokko) –
‘Canal Algérie’ (Algerije);
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- stelt in hoofde van NV Coditel een inbreuk vast op artikel 107, §3, van het omroepdecreet
wat betreft het sinds 15 december 2004 doorgeven in de gemeenten Wemmel en Drogenbos
van de omroepprogramma’s ‘CanalJ’ – ‘Tiji’ – ‘FillesTV’ – ‘Foxkids’ – ‘Ma Planète’ – ‘LCI’
– ‘La Chaîne Météo’ – ‘Match TV’ – ‘Cuisine TV’ – ‘Comédie !4 – ‘Mezzo’ – ‘M6Music’ –
‘Trace : TV’ – ‘Game One’ – ‘13ième Rue’ – ‘Voyage’ – ‘Odyssée’ – ‘Planète’ – ‘Planète
Thalassa’ – ‘Planète Choc’ – ‘Animaux TV’ – ‘Toute L’Histoire’ – ‘Ciné Polar’ – ‘Ciné FX’
– ‘Action’ – ‘Mangas’ – ‘Chasse et Pêche’ – ‘Zik’ – ‘XXL’ – ‘Infosport’ – ‘Moteurs’;
- legt, overeenkomstig artikel 116septies, §1, van het omroepdecreet, aan NV Coditel, met
maatschappelijke zetel Tweekerkenstraat 26 te 1000 Brussel, een administratieve geldboete
van 10.000 euro op.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 18 februari 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht en J.
Boon, commissarissen bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman
waarnemend griffier

J. Baert
voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1998
houdende vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen, een
bezwaarschrift worden ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op middelen
waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend;
6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon, wordt
het ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen”.

