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In de zaak van Céline De Keukeleire tegen NV Telenet,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

E. BREWAEYS, voorzitter,
C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 24 januari 2011,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

FEITEN EN PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 9 november 2010 dient Céline De
Keukeleire, wonende Kortrijksestraat 182 te 8501 Heule een klacht in tegen
NV Telenet, met maatschappelijke zetel Liersesteenweg 4 te 2800
Mechelen.
De klacht heeft betrekking op het aanleggen van bekabeling en bijhorende
uitrusting op de voorgevel van haar woning om een naastliggend gebouw
aan te sluiten op het netwerk van NV Telenet. Mevrouw De Keukeleire zou
hierover niet voorafgaand zijn ingelicht of bevraagd, zoals voorgeschreven
in artikel 200 van het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27
maart 2009.
2. De Regulator bezorgt een afschrift van de klacht aan NV Telenet. Bij
aangetekende brief van 15 december 2010 bevestigt NV Telenet de nodige
maatregelen te hebben getroffen voor het verplaatsen van de
kabelversterker.
3. Op 19 januari 2011 legt de onderzoekscel van de Regulator een
onderzoeksrapport voor. Na een plaatsbezoek heeft de onderzoekscel
vastgesteld dat de kabelversterker van de gevel van de woning van de
klager werd verwijderd.

BEOORDELING
4. Uit het controleverslag van de onderzoekscel blijkt dat de klacht zonder
voorwerp is geworden.
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OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
de procedure stop te zetten.
Aldus uitgesproken te Brussel, op 24 januari 2011.

D. PEEREMAN
griffier

E. BREWAEYS
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.

