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In de zaak van VRM tegen NV Coditel Brabant,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Mevr K. VAN DER PERRE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 19 oktober 2007,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Op 7 september 2007 heeft de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator
voor de Media een onderzoeksrapport voorgelegd aangaande de
afwezigheid van aanbod van radio-omroepprogramma’s van de Nederlandse
openbare omroep te Wemmel en Drogenbos.
2. De Regulator beslist op de vergadering van 21 september 2007 om, op
basis van het onderzoeksrapport, tegen de aanbieder van een kabelnetwerk
NV Coditel Brabant (hierna : Coditel), met maatschappelijke zetel
Tweekerkenstraat 26 te 1000 Brussel, een ambtshalve onderzoek te starten.
3. De beslissing om over te gaan tot een ambtshalve onderzoek wordt samen
met de bevindingen uit het onderzoeksrapport bij aangetekende brief van 27
september 2007 aan Coditel meegedeeld.
4. Coditel wordt bij dezelfde aangetekende brief van 27 september 2007
uitgenodigd om binnen twee weken na ontvangst van de bevindingen uit het
onderzoeksrapport zijn schriftelijke opmerkingen in te dienen. De aanbieder
van een kabelnetwerk krijgt tevens de mogelijkheid zijn opmerkingen
mondeling te komen toelichten op een hoorzitting op 19 oktober 2007
indien hij daarom verzoekt.
Coditel maakt geen gebruik van deze mogelijkheid en stuurt geen
schriftelijke opmerkingen in.

DE FEITEN
5. Coditel biedt in Wemmel en Drogenbos geen radio-omroepprogramma
van de Nederlandse openbare omroep aan.
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HET RECHT
6. Artikel 128, § 1, eerste lid, 5°, van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd :
het Mediadecreet), in werking getreden op 29 juni 2007, bepaalt dat de
aanbieder van een kabelnetwerk dat voor een significant aantal
eindgebruikers het belangrijkste middel is om omroepprogramma’s te
ontvangen, met het oog op het verzekeren van het pluralisme en culturele
diversiteit in het aanbod van omroepprogramma’s gelijktijdig en in hun
geheel
onder
meer
twee
radio-omroepprogramma’s
en
de
televisieomroepprogramma’s van de Nederlandse openbare omroep moet
doorgeven.

Beoordeling
7. De Regulator stelt vast dat uit het onderzoeksrapport blijkt dat Coditel
geen radio-omroepprogramma van de Nederlandse openbare omroep
aanbiedt.
Volgens het laatste door Coditel meegedeelde cijfer beschikt de
kabelnetwerkaanbieder over 7580 abonnees/gezinnen, terwijl cijfers voor
2006 spreken van 14774 inwoners in Wemmel en 4876 in Drogenbos.
De Regulator is van oordeel dat hieruit mag worden afgeleid dat Coditel in
Wemmel en Drogenbos dient te worden beschouwd als aanbieder van een
kabelnetwerk dat voor een significant aantal eindgebruikers het
belangrijkste middel is om omroepprogramma’s te ontvangen.
De Regulator kan er derhalve niet aan voorbijgaan dat Coditel de bepaling
van artikel 128, § 1, eerste lid, 5°, van het Mediadecreet schendt door geen
radio-omroepprogramma van de Nederlandse openbare omroep aan te
bieden.
De vastgestelde overtreding doet de Regulator besluiten een administratieve
geldboete op te leggen.
Gelet op de aard en de ernst van de inbreuk is de Regulator van oordeel dat
een geldboete van 15000 euro een gepaste sanctie is.
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REGULATOR VOOR DE MEDIA

3

DE

VLAAMSE

1. In hoofde van de kabelnetwerkaanbieder NV Coditel Brabant een
inbreuk vast te stellen op artikel 128, § 1, eerste lid, 5°, van het
Mediadecreet.

2. Overeenkomstig artikel 176, § 1, van het Mediadecreet, de
kabelnetwerkaanbieder NV Coditel Brabant daarvoor een administratieve
geldboete van 15000 euro op te leggen.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 19 oktober 2007.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
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.

