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________
1.1. Op 30 januari 2001 meldt de kabelmaatschappij Integan, met
maatschappelijke zetel Boombekelaan, 14 te 2660 Antwerpen - Hoboken, dat zij
op 29 januari 2001 is gestart met het verdelen van het uitsluitendtelewinkelomroepprogramma Home Order Television (H.O.T.).
1.2. Televisieomroepen die uitsluitend telewinkelprogramma's uitzenden zijn pas
toegestaan sinds het decreet van 2 februari 2001 houdende wijziging van sommige
bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995 (Staatsblad 1 maart 2001), in werking getreden
op 11 maart 2001. Het procedurebesluit van 14 juli 1998 is aangepast bij besluit
van 16 maart 2001 van de Vlaamse regering (Staatsblad 3 april 2001), in werking
getreden op de dag van publicatie in het Staatsblad.
2.1. In haar bericht van 30 januari 2001 stelt Integan dat de betrokken uitzending
geschiedt door de "licentievrije Duitse televisiedienst Home Order Television
A.G.".
Bij het horen van Integan op 23 februari 2001 corrigeert deze haar eerste
melding en geeft aan dat het betrokken omroepprogramma uitgezonden wordt
vanuit Londerzeel door de naamloze vennootschap H.O.T. - Thuis Winkelen, met
maatschappelijke zetel Fernand Neuraystraat, 14 te 1050 Brussel. Die omroep bij
het Vlaams Commissariaat voor de Media niet gekend zijnde, beslist deze op 23
februari 2001 tot een ambtshalve onderzoek en wordt H.O.T. Thuis Winkelen
N.V. op 30 maart 2001 gehoord, in de persoon van J. H. De Dijn, gedelegeerd
bestuurder, en H. De Backere, juridisch adviseur.
2.2. Uit de hoorzitting van 30 maart 2001 blijkt en door de vertegenwoordigers
van H.O.T. Thuis Winkelen N.V. wordt bevestigd dat deze een zelfstandige
vennootschap naar Belgisch recht is, dat zij uitzendt sinds 29 januari 2001, dat de

uitzendingen verricht worden vanuit Londerzeel, dat daartoe geen beroep wordt
gedaan op enige licentie of nationaliteit van een andere EU-Lidstaat. De
vertegenwoordigers van H.O.T. Thuis Winkelen N.V. bevestigen dat het de
bedoeling is zich als Vlaamse omroep tot de kijkers in de Vlaamse Gemeenschap
te richten.
3.1. Uit de artikelen 39, 41, 6° en 42 van de gecoördineerde mediadecreten volgt
dat de activiteit van uitsluitend-televisiewinkelomroepen niet kan dan na
erkenning door het Vlaams Commissariaat voor de Media.
3.2. H.O.T. Thuis Winkelen N.V. heeft haar aanvraag om erkenning ingediend
bij brief van 4 april 2001. Het Commissariaat heeft de erkenning verleend op 4
mei 2001, met ingang vanaf die datum.
4.
Uit de voorgaande vaststellingen en overwegingen volgt, enerzijds dat
H.O.T. Thuis Winkelen N.V. voor de betrokken televisiewinkelomroepactiviteiten
onder de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap, derhalve onder de toepassing
van de Vlaamse mediadecreten valt en, anderzijds, dat zonder daartoe door het
Commissariaat te zijn erkend, van 29 januari 2001 tot 3 mei 2001 aan
telewinkelomroepactiviteiten als bedoeld in artikel 41, 6°, van de gecoördineerde
mediadecreten heeft gedaan, hetgeen een overtreding inhoudt van artikel 39 van
die decreten en luidens artikel 116 septies, §1, van die decreten sanctioneerbaar is.
5.
Het niet-naleven van artikel 39 van de gecoördineerde mediadecreten is een
ernstige overtreding. Niettemin aanvaardt het Commissariaat dat bij het starten
van de betrokken omroepactiviteit H.O.T. Thuis Winkelen N.V. zich heeft kunnen
laten leiden door bepaalde vooruitzichten omtrent het decretaal mogelijk maken
van uitsluitend-telewinkelomroepactiviteiten.
Rekening gehouden met de openheid die door de betrokkene in de loop van
het onderzoek is getoond, neemt het Commissariaat, bij het bepalen van de
sanctie, goede trouw in hoofde van H.O.T. Thuiswinkelen N.V. in aanmerking.

OM DEZE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media
Gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 8 van het Reglement van
orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
- stelt een overtreding vast van artikel 39 van de gecoördineerde mediadecreten;
- beslist H.O.T. Thuiswinkelen N.V. een administratieve geldboete op te leggen
van 500.000 frank.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 18 mei 2001
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht,
dienstdoend voorzitter, J. Boon, commissaris, en P. Herroelen, plv. commissaris,
bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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