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________
BESLISSING
________
In zake : bezwaarschrift van n.v. Home Order Television - Thuis Winkelen
(HOT), thans Home Shopping Europe Belgium (dossiernr. 2001/0097)
________
1. Met een op 5 juni 2001 ter griffie bestelde brief van 1 juni 2001 heeft n.v. Home
Order Television - Thuis Winkelen (HOT), met maatschappelijke zetel Fernand
Neuraystraat 14 te 1050 Brussel, een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing nr.
2001/024 van 18 mei 2001 van het Vlaams Commissariaat voor de Media, waarbij
haar een administratieve geldboete van 500.000 frank werd opgelegd wegens
overtreding van artikel 39 van de gecoördineerde mediadecreten tijdens de periode 29
januari 2001 tot 3 mei 2001.

2. Bezwaarindienster, vertegenwoordigd door Mevr. Hilde De Backere, wordt door het
Commissariaat gehoord op 8 juni 2001.
3. De procedure op bezwaarschrift bedoeld in artikel 9 van het procedurebesluit van 14
juli 1998, is als heroverwegingsprocedure een uitzonderlijke vorm van administratief
beroep die, in een stelsel zoals te dezen van een georganiseerde en aan termijnen
gebonden rechtsbescherming, aan de rechtzoekende, die meent door een beslissing
gegriefd te zijn, niet geboden wordt dan wanneer en in de mate waarin de bevoegde
regelgever daarin uitdrukkelijk heeft voorzien.
4. Artikel 9, § 2, 4°, van het voornoemde procedurebesluit stelt inzonderheid dat een
dergelijk bezwaarschrift de aangevoerde middelen moet bevatten en dat die middelen
"betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op middelen waarop het
Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord".
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5. Uit het bezwaarschrift blijkt en door bezwaarindienster wordt ter hoorzitting
bevestigd dat de inbreuk die door het Commissariat in zijn beslissing van 18 mei 2001
is vastgesteld, niet wordt betwist. Het bezwaar betreft enkel de sanctie en met name de
hoegrootheid van de opgelegde administratieve geldboete. Als enig nieuw element
wordt daarbij aangevoerd dat die boete voorbijgaat aan de economische realiteit
waarin bezwaarindienster zich zou bevinden of bevonden hebben.
Het nieuw element wordt verwoord als volgt:
" Bijkomend willen wij uw aandacht erop vestigen dat H.O.T. Thuis Winkelen enorme opportuniteiten
biedt voor de Vlaamse audiovisuele sector, en dit zonder de bestaande omroepen concurrentie aan te
doen. De inkomsten worden gegenereerd uit de verkoop van onze producten, en niet zoals dat bij andere
particuliere erkende omroepen het geval is, hoofdzakelijk uit reklame inkomsten.
Met een verspreiding bij 205 000 huishoudens, werd tijdens de maanden februari, maart en april van dit
jaar een netto-omzet (omzet na teruggaves en annulaties) van ongeveer 38 500 Euro gerealiseerd.
Bovendien dient een kijker gemiddeld 40 tot 50 uur naar het programma te hebben gekeken alvorens hij
tot kopen overgaat. M.a.w. de 'illegale' uitzendingen gedurende drie maanden hebben de bestaande
omroepen geen enkel nadeel gebracht, maar waren voor H.O.T. Thuis Winkelen belangrijke maanden
om geloofwaardigheid bij de kijker te genereren en visibiliteit te creëren."

Die argumentatie overtuigt het Commissariaat niet. In deze blijft het Commissariaat
van oordeel dat de bedoelde geldboete is verantwoord om de redenen die in de
beslissing van 18 mei 2001 zijn aangegeven en dat het bedrag ervan niet onevenredig
is ten aanzien van de ernst van de vastgestelde inbreuk en de economische voordelen
die bezwaarindienster ermede beoogde.

OM DIE 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,
Verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 8 juni 2001
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans,
voorzitter, D. Albrecht en J. Boon, commissarissen, bijgestaan door R. Masyn,
griffier.
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