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BESLISSING
________
In zake :

ambtshalve onderzoek tegen kabelmaatschappij Integan
(dossiernr. 2001/0098)

________
1.1. Op 30 januari 2001 meldt de kabelmaatschappij Integan, met
maatschappelijke zetel Boombekelaan, 14 te 2660 Antwerpen - Hoboken, dat zij
op 29 januari 2001 is gestart met het verdelen van het uitsluitendtelewinkelomroepprogramma Home Order Television (H.O.T.).
1.2. Luidens artikel 112, §2bis, van de gecoördineerde mecdiadecreten moet een
kabelmaatschappij het doorgeven van een nieuw omroepprogramma twee
maanden vooraf ter kennis brengen van het Vlaams Commissariaat voor de
Media.
Het niet-naleven van die termijn is krachtens artikel 116 septies, §1, van
genoemde decreten sanctioneerbaar.
2.1. In zijn beslissing 2001/024 van 4 mei 2001 heeft het Commissariaat
vastgesteld dat H.O.T. Thuis Winkelen N.V., met maatschappelijke zetel Fernand
Neuraystraat, 14 te 1050 Brussel, van 29 januari 2001 tot 3 mei 2001 aan
uitsluitend-telewinkelomroep heeft gedaan zonder daartoe vooraf door het
Commissariaat te zijn erkend. Een voor eensluidend verklaard afschrift van die
beslissing wordt bij deze beslissing gevoegd.
2.2. Uit de beslissing 2001/024 volgt en ter hoorzitting van 23 februari 2001 is
door Integan, vertegenwoordigd door E. Beyltjens, erkend, dat Integan van 29
januari 2001 tot 3 mei 2001 een omroepprogramma heeft doorgegeven dat geen
omroepprogramma is als vermeld of bedoeld in artikel 112, §§1 en 2, van de
gecoördineerde mediadecreten of waarvoor het Commissariaat in toepassing van
artikel 113 van die decreten vooraf toestemming tot het doorgeven heeft verleend.
Het niet in acht nemen van die decreetsbepalingen is door artikel 116septies, §1,
van meergenoemde decreten sanctioneerbaar gesteld.

3.
Uit het voorgaande volgt dat Integan, binnen de grenzen als hiervoren
aangegeven, door de bepalingen van de artikelen 112, §2 en §2bis, en 113, van de
gecoördineerde mediadecreten niet na te leven, een dubbele overtreding heeft
begaan.
4.
Integan kan geen dienstig beroep doen op toestanden eigen aan H.O.T.
Thuis Winkelen N.V. of aan enige andere derde, noch om de laattijdige melding
en het doorgeven van 29 januari 2001 tot 3 mei 2001 van het bedoelde
omroepprogramma te verschonen, noch om de ernst van vooral de tweede
overtreding af te zwakken.

OM DEZE 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,
- stelt een overtreding vast van artikel 112, §2 en §2bis, en artikel 113 van de
gecoördineerde Vlaamse mediadecreten;
- beslist Integan een administratieve geldboete op te leggen van 1.000.000 frank.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 18 mei 2001
door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit D. Albrecht,
dienstdoend voorzitter, J. Boon, commissaris, en P. Herroelen, plv. commissaris,
bijgestaan door R. Masyn, griffier.
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