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________
In zake: Ambtshalve onderzoek tegen Netwerk Televisie NV (dossiernr. 2005/0295).
________
1.
Artikel 116septies, §2, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, (hierna genoemd : het omroepdecreet), bepaalt dat het
Commissariaat de erkenning van een particuliere omroep kan intrekken wanneer
laatstgenoemde de toegewezen zendmogelijkheid ongebruikt laat. Doch het omroepdecreet
voorziet, wat betreft de particuliere televisieomroepen, niet in een termijn waarbinnen
normaal met het uitzenden een aanvang moet worden genomen, dit in tegenstelling met de
termijn van negen maanden waarna de beslissing tot erkenning voor de particuliere radioomroepen kan worden ingetrokken krachtens artikel 30, tweede lid, van het omroepdecreet.
Omdat de activiteit van radio-omroepen en die van televisieomroepen niet op alle
punten vergelijkbaar is, onder meer wat betreft de beschikbare ruimte in het radio-elektrisch
spectrum en de financieringsproblematiek, heeft het Commissariaat op zijn vergadering van
16 november 2001 bepaald dat, in afwachting van een decretale regeling, de
televisieomroepen die hun erkenning gedurende achttien maanden ongebruikt laten,
ondervraagd zullen worden omtrent hun bedoelingen.
2.
Op 14 december 2001 heeft het Commissariaat Netwerk Televisie NV een erkenning
verleend als particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele Vlaamse Gemeenschap,
voor het televisieprogramma Netwerk Televisie.
In het licht van het bovenstaande wordt Netwerk Televisie NV opgeroepen voor een
hoorzitting op 27 juni 2003 aangaande het niet benutten van de erkenning.
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3.1. Op de hoorzitting van 27 juni 2003 wijst Patrick Vaernewyck, gedelegeerd bestuurder
van de Netwerk Televisie NV, er op dat volop gewerkt wordt aan fondsenwerving voor het
opstarten van de omroep, dat op het gebied van marketing en reclamewerving de
vennootschap bijna operationeel is, en dat Netwerk Televisie NV in onderhandeling is met
kabelmaatschappijen omtrent het doorgeven van haar omroepprogramma. Hij schuift 1
februari 2004 naar voor als startdatum van de uitzendingen.
Gelet op deze verduidelijkingen, ziet het Commissariaat geen reden om tot intrekking
van de erkenning van Netwerk Televisie NV over te gaan
3.2. Met het oog op de opgegeven startdatum van 1 februari 2004, roept het Commissariaat
Netwerk Televisie NV op voor een nieuwe hoorzitting op 23 januari 2004.
Op de hoorzitting van 23 januari 2004 verschijnt voor de Netwerk Televisie NV
Patrick Vaernewyck, gedelegeerd bestuurder van de Netwerk Televisie NV, die verklaart dat
de onderhandelingen met grote investeerders slechts weinig resultaat hebben opgeleverd,
maar dat intussen nieuwe onderhandelingen lopen met kleinere investeerders.
Gezien de lopende onderhandelingen met potentiële investeerders stelt het
Commissariaat vast dat er nog geen redenen zijn om tot intrekking van de erkenning van
Netwerk Televisie NV over te gaan. Met de vertegenwoordiger van Netwerk Televisie NV
wordt afgesproken dat hij ten laatste in oktober 2004 meer duidelijkheid zal bieden aangaande
de haalbaarheid van het televisieproject.
Het Commissariaat ontving de gevraagde duidelijkheid niet.
3.3. Bij aangetekend schrijven van 4 februari 2005 wordt Netwerk Televisie NV opnieuw
opgeroepen voor een hoorzitting op 18 februari 2005, aangezien de erkenning nog steeds niet
benut is.
Op de hoorzitting van 18 februari 2005 verschijnt voor Netwerk Televisie NV Patrick
Vaernewyck, gedelegeerd bestuurder van de Netwerk Televisie NV, die verklaart dat de
onderhandelingen met de kabelmaatschappijen slechts weinig resultaat opleveren. Toegang
tot het digitale platform zou mogelijk zijn, maar is financieel niet rendabel voor Netwerk
Televisie NV omdat de markt te klein is. Er zijn nochtans nog steeds investeerders te vinden,
op voorwaarde dat het omroepprogramma via de analoge kabel doorgegeven wordt. In de
huidige omstandigheden kan de vertegenwoordiger van Netwerk Televisie NV geen
startdatum voorop stellen.
4.
De televisieactiviteit van een omroep zoals Netwerk Televisie NV is aan een
overheidserkenning onderworpen. Het handhaven van die erkenning is afhankelijk van het
verzorgen van programma’s als bedoeld in artikel 40. Niet betwist wordt dat de erkenning die
sinds lange tijd, namelijk op 14 december 2001, is verleend, volkomen ongebruikt is gelaten.
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Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap waarop het
Commissariaat toezicht uitoefent, acht het Commissariaat het noodzakelijk dat in dit geval
wordt opgelegd dat binnen vijf jaar na de beslissing tot erkenning als televisieomroep
effectief moet gestart zijn met uitzenden.
OM DEZE REDENEN,
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,
Gelet op artikel 32 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de
vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radioomroepen en artikel 7 van het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de
Media,
- trekt, met ingang van 14 december 2006, overeenkomstig artikel 116septies, §2, van het
omroepdecreet, de erkenning in als particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap voor het omroepprogramma Netwerk Televisie van Netwerk
Televisie NV, met maatschappelijke zetel Bruggesteenweg 44 A te 8531 Hulste, tenzij vóór
die datum de uitzendingen van het omroepprogramma Netwerk Televisie effectief zouden
gestart zijn.

Aldus uitgesproken te Brussel, met eenparigheid van stemmen, op 18 februari 2005 door het
Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit J. Baert, voorzitter, D. Albrecht en J.
Boon, commissarissen bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.

D. Peereman
waarnemend griffier

J. Baert
voorzitter

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1998
houdende vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende
aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen, een
bezwaarschrift worden ingediend. Artikel 9, §2, van dat besluit luidt:
“§ 2. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
1° verzonden zijn bij ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Commissariaat;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de betrokkene vermelden;
3° de beslissing waartegen het bezwaarschrift is gericht, vermelden;
4° de aangevoerde middelen vermelden, die betrekking moeten hebben op nieuwe elementen of op middelen
waarop het Commissariaat in zijn beslissing niet of onvoldoende heeft geantwoord;
5° het bezwaarschrift moet ingediend zijn uiterlijk twee weken na de kennisgeving van de beslissing waartegen
bezwaar wordt ingediend;
6° het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Indien het bezwaarschrift uitgaat van een rechtspersoon, wordt
het ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen”.

