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In de zaak van VRM tegen BVBA Coditel Brabant/Numericable,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr

E. BREWAEYS, voorzitter,
C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE, leden

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

Na beraadslaging op 24 september 2012,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:

PROCEDURE
1. Op 5 juni 2012 legt de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor de
Media (hierna: de VRM) aan de algemene kamer van de VRM een rapport
voor over BVBA Coditel Brabant/Numericable.
2. Op 18 juni 2012 beslist de algemene kamer van de VRM om, op basis
van dat onderzoeksrapport, tegen BVBA Coditel Brabant/Numericable
(hierna : Numericable), met maatschappelijke zetel Tweekerkenstraat 26 te
1000 Brussel, een procedure op tegenspraak op te starten.
3. Deze beslissing wordt samen met het onderzoeksrapport
aangetekende brief van 22 juni 2012 aan Numericable meegedeeld.

bij

4. Numericable bezorgt schriftelijke opmerkingen aan de VRM bij brief van
6 juli 2012.
5. Op de zitting van 24 september 2012 wordt Numericable
vertegenwoordigd door Pascal Dormal, Wim De Naeyer, Grégory Sorreaux
en Lars Migerode.

DE FEITEN
6.1. Uit berichtgeving via de nieuwssite www.brusselnieuws.be leidt de
onderzoekscel af dat het derde televisieomroepprogramma van de VRT,
Ketnet (OP12), niet is opgenomen in het analoge distributieaanbod van
Numericable in Wemmel en Drogenbos.
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Vermits het analoge zenderaanbod momenteel nog steeds gehandhaafd
wordt, dient dit zenderaanbod volgens de onderzoekscel als het
basisaanbod te worden beschouwd, zoals bedoeld in artikel 186, § 1, van
het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie
(hierna: het Mediadecreet).
De onderzoekscel is van oordeel dat het ontbreken van één van de drie
verplicht door te geven televisieomroepprogramma’s van de VRT in het
basisaanbod van Numericable op het grondgebied van Wemmel en
Drogenbos niet overeenstemt met de goede toepassing van artikel 186, §
1, 1°, van het Mediadecreet.

6.2. Uit gegevens die Numericable verstrekt, leidt de onderzoekscel af dat
de dienstenverdeler geen radio-omroepprogramma’s van de Nederlandse
openbare omroeporganisatie zou doorgeven in het basisaanbod.
De onderzoekscel meent dat dit niet strookt met de goede toepassing van
artikel 186, § 1, 4°, van het Mediadecreet.

TOEPASSELIJKE REGELS
7. Artikel 186, §1, 1°, en 4°, van het Mediadecreet bepaalt :
“De dienstenverdelers, vermeld in artikel 185, § 1, eerste lid, moeten, op
het ogenblik dat de volgende lineaire omroepprogramma’s worden
uitgezonden, ze in hun geheel verdelen in hun basisaanbod :
1° de omroepprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de
Vlaamse Gemeenschap;
4° twee radio-omroepprogramma’s en de televisieomroepprogramma’s van
de Nederlandse openbare omroeporganisatie.”
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A. Argumenten van de aangeklaagde dienstenverdeler.
8.1. Wat het doorgeven van het televisieomroepprogramma Ketnet (OP12)
betreft, voert Numericable aan dat hier sprake is van een foutieve
interpretatie van de feiten en een misverstand.
Numericable heeft geen louter analoog basisaanbod meer. Het huidige
basisaanbod bestaat uit negentien analoge en vijf onversleutelde digitale
televisiekanalen, waaronder het televisieomroepprogramma Ketnet (OP12).
Dit
basisaanbod
wordt
aangeboden
onder
de
naam
“Teledistributieaanbod”. Op de hoorzitting verklaart de dienstenverdeler dat
dit het goedkoopste aanbod bij Numericable is.
Het aanbod is inherent aan de aansluiting bij Numericable en wordt
toegekend aan alle abonnees.
De vijf onversleutelde digitale kanalen worden door Numericable onder
DVB-T norm op de kabel uitgezonden. De keuze voor deze norm is
gebaseerd op het gegeven dat Numericable een maximum aantal klanten
de mogelijkheid wil geven die kanalen te ontvangen nu er reeds jaren
televisietoestellen bestaan voorzien van een analoge tuner en een DVB-T
tuner. Het gebruik van de DVB-T norm betekent geenszins dat de
programma’s via de ether te ontvangen zijn. Op de hoorzitting bevestigt de
dienstenverdeler dat zijn tussenkomst vereist is opdat mensen met een
DVB-T tuner in hun televisietoestel de DVB-T kanalen zouden kunnen
ontvangen. Tegelijk verduidelijkt Numericable dat abonnees van wie het
televisietoestel nog geen DVB-T tuner heeft, de keuze hebben tussen de
aankoop van de nodige apparatuur op de markt of een gratis decoder van
Coditel.
Samengevat stelt Numericable dat alle abonnees het derde kanaal van de
VRT Ketnet (OP12) via de kabel ontvangen door het loutere feit dat zij over
een abonnement en dus over het basisaanbod beschikken.

8.2. Numericable stelt dat de onderzoekscel zich uitsluitend op de website
van de dienstenverdeler heeft gebaseerd. Helaas was die website niet upto-date. Numericable bevestigt dat de radio-omroepprogramma’s van de
Nederlandse openbare omroeporganisatie reeds geruime tijd deel
uitmaken van het basisaanbod en toegankelijk zijn voor alle abonnees.
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B. Beoordeling.
9. Uit het verweer van Numericable blijkt dat de dienstenverdeler zowel het
derde televisieomroepprogramma van de VRT, Ketnet (OP12), als de
radio-omroepprogramma’s
van
de
Nederlandse
openbare
omroeporganisatie verdeelt via het basisaanbod overeenkomstig artikel
186, § 1, 1° en 4°, van het Mediadecreet.

OM DEZE REDENEN, BESLIST DE VLAAMSE REGULATOR
VOOR DE MEDIA
In hoofde van BVBA Coditel Brabant/Numericable geen inbreuk vast te
stellen op artikel 186, § 1, 1° en 4° van het Mediadecreet.

Aldus uitgesproken te Brussel op 24 september 2012.

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.

