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In de zaak van L. Aerts tegen NV Telenet,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr E. BREWAEYS, voorzitter,
Dhr C. ADAMS, ondervoorzitter,
Dhr R. LANNOO,
Mevr P. VALCKE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 19 januari 2009,
Neemt op dezelfde datum de volgende beslissing:
PROCEDURE
1. Met een aangetekende brief van 15 december 2008, ontvangen door de
Vlaamse Regulator voor de Media (hierna: Regulator) op 16 december
2008, legt L. Aerts, Hagenbroeksesteenweg 11 te 2500 Lier, klacht neer
tegen NV Telenet (hierna: Telenet), met maatschappelijke zetel
Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, omwille van het niet doorgeven van
het omroepprogramma VTM in hoge definitie (onder de benaming VTMHD);
De klager voert aan dat Telenet VTM-HD wel aanbiedt in een gedeelte van
het eigen exploitatiegebied doch niet te Lier en in een groot gedeelte van de
Vlaamse Gemeenschap. De klager voert tevens aan dat de uitzendingen van
het omroepprogramma EXQI enkel ’s nachts worden uitgezonden,
daarenboven in mindere kwaliteit.
2. Op 23 december 2008 legt de onderzoekscel van de Regulator aan de
algemene kamer van de Regulator een onderzoeksrapport voor.
HET RECHT
3. Artikel 128, §§ 1 en 2, van de Vlaamse decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna: het
Mediadecreet) bepaalt dat de aanbieder van een kabelnetwerk dat voor een
significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel is om
omroepprogramma’s te ontvangen, bepaalde omroepprogramma’s moet
(must carry) en andere mag (may carry) doorgeven.
BEOORDELING
4. De omroepprogramma’s VTM en EXQI zijn geen omroepprogramma’s
die moeten worden doorgegeven door Telenet, als aanbieder van een
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kabelnetwerk dat voor een significant aantal eindgebruikers
belangrijkste middel is om omroepprogramma’s te ontvangen.

het

VTM en EQXI betreffen wel omroepprogramma’s die krachtens artikel 128,
§ 2, 1°, van het Mediadecreet mogen worden doorgegeven.
Noch het Mediadecreet noch enig besluit van de Vlaamse Regering legt
terzake enige kwaliteitsnorm op voor de ontvangst van de signalen van deze
televisieomroepprogramma’s.
Gelet op het voorgaande heeft Telenet de bepalingen van het Mediadecreet
niet geschonden door de omroepprogramma’s VTM en EXQI enkel in
bepaalde gedeelten van het eigen exploitatiegebied of op welbepaalde
tijdstippen door te geven in hoge definitiekwaliteit.
De klacht is dan ook kennelijk ongegrond.

OM DEZE REDENEN, DE VLAAMSE REGULATOR VOOR
DE MEDIA
verklaart de klacht van de heer L. Aerts ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 19 januari 2009.

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.
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