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1.1.
Rekening gehouden met de wijziging in de aandeelhoudersstructuur van
de N.V. Thema Vision Group die bij brief van 4 oktober 1999 aan het Vlaams
Commissariaat voor de Media (VCM) is gemeld, wordt bij brief van 5 april 2000
de Administratie Media gevraagd gedurende een week een screening te maken
van de omroepactiviteiten van EVENT TV Vlaanderen N.V. die bij beslissing
van 4 december 1998 erkend is als particuliere televisieomroep die zich richt tot
de gehele Vlaamse Gemeenschap.
1.2.
Na kennisneming van het onderzoeksrapport van 26 april 2000 van de
Administratie Media, beslist het VCM op 28 april 2000 een ambtshalve
onderzoek als bedoeld in het procedurebesluit van 14 juli 1998 te beginnen.
Bij brief van 3 mei 2000 wordt EVENT TV Vlaanderen N.V. daarvan in kennis
gesteld, met mededeling van het onderzoeksrapport.
Op verzoek van EVENT TV Vlaanderen N.V. verleent het VCM uitstel voor het
doen kennen van schriftelijke opmerkingen. Een memorie wordt neergelegd op
8 juni 2000. Daarop volgt een bijkomend onderzoeksrapport van 30 juni 2000
van de Administratie Media.
1.3.
EVENT TV Vlaanderen N.V. wordt, in zijn betoog en verweer, door
het VCM gehoord op 30 juni 2000.
Omdat de betrokken omroep in zijn omroepactiviteiten zich in een reorganisatie
bevindt die in oktober 2000 voleindigd moet zijn, stemt het VCM in met een
nieuw uitstel van de zaak, om deze opnieuw op te nemen in oktober 2000, na
nieuwe screening en onderzoeksrapport van de Administratie Media. Dat
rapport wordt neergelegd op 20 oktober 2000 en diezelfde dag aan de omroep
meegedeeld.

De tweede hoorzitting wordt gehouden op 27 oktober 2000. EVENT TV
Vlaanderen N.V. verschijnt in de persoon van Lofti Belhassine, A. Diegenant, B.
Martens en L. Van Assche. Een bijkomende memorie wordt neergelegd.
2.
Uit het laatste onderzoeksrapport van 20 oktober 2000 van de
Administratie Media blijkt dat er sprake kan zijn van het niet-naleven door
EVENT TV Vlaanderen N.V. van het bepaalde in de artikelen 40, 48 en 82bis
van de gecoördineerde mediadecreten. De uitzendingen zouden vooral worden
aangewend om reizen verstrekt door anderen aan te bieden, en wel in die mate
dat ze vreemd zouden zijn aan het eigen maatschappelijk doel van de omroep; de
programma’s zouden onvoldoende verscheiden zijn; telewinkelspots zouden met
reclame worden vermengd.
3.1.
Luidens artikel 40 van de gecoördineerde mediadecreten moet een
particuliere televisieomroep het verzorgen van programma’s als maatschappelijk
doel hebben.
Alle handelingen die rechtstreeks of indirect tot het
verwezenlijken van dat doel bijdragen mogen worden verricht.
Volgens artikel 2, 10°, van de gecoördineerde mediadecreten is een programma
het geheel van klank- en/of beeldinhouden of andere signalen, in welke vorm
ook, dat onder een afzonderlijke titel door een omroep wordt aangeboden.
Luidens artikel 48 van de gecoördineerde mediadecreten moet een particuliere
televisieomroep die, zoals EVENT TV Vlaanderen N.V., zich tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap richt, een verscheidenheid van programma’s brengen,
inzonderheid inzake ontspanning en informatie.
3.2.
Het kan niet worden ontkend dat het logo dat EVENT TV Vlaanderen
N.V. bij de uitzendingen toont en het bij wijlen als subliminaal percepteerbaar
karakter van bepaalde uitzendingen, verwarring kunnen stichten omtrent de
identiteit van de omroep.
Uit de voorgelegde stukken blijkt dat, ook na de intrede van Liberty Networks,
EVENT TV Vlaanderen N.V. een onderscheiden rechtspersoon is gebleven en
voor de omroepactiviteiten instaat.
Die omroepactiviteiten focussen op aangelegenheden van vrijetijdsbesteding,
waarbij veel ruimte wordt gelaten aan het doen kennen van onder meer voor
toerisme belangwekkende gebeurtenissen of gebieden. Die programma’s
behouden evenwel een informatorische waarde in de brede zin van het woord.
Overigens moet worden vastgesteld dat, behalve programma’s over toeristische
mogelijkheden, ook een behoorlijk aantal uitzendingen gewijd zijn aan de
actualiteit, life-style, bepaalde thema’s en reportages over evenementen. De
programma’s richten zich kennelijk niet tot een bepaald publiek; zij beperken
zich niet tot een bepaald thema.
Uit het voorgaande concludeert het VCM, wat de artikelen 40 en 48 van de
gecoördineerde mediadecreten betreft, dat de aangeboden programma’s een
voldoende verscheidenheid vertonen, dat zij worden aangeboden door een
privaatrechtelijke vennootschap die als particuliere televisieomroep is erkend en
dat zij, als inpasbaar in de activiteit van het omroepen, in overeenstemming zijn
met het maatschappelijk doel van een particuliere televisieomroep.

Er wordt derhalve geen overtreding van de artikelen 40 en 48 van de
gecoördineerde mediadecreten vastgesteld.
3.3.
Artikel 82bis van de gecoördineerde mediadecreten betreft het
telewinkelen door televisieomroepen die niet uitsluitend telewinkelprogramma’s
uitzenden. Telewinkelen moet, volgens artikel 82 van die decreten, van reclame
duidelijk onderscheiden zijn.
De bepalingen betreffende het telewinkelen zijn gevoelig gewijzigd bij een
decreet van 2 februari 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 maart
2001.
Het VCM oordeelt dat het niet billijk is gedragingen van een televisieomroep op
hun wettigheid te toetsen aan bepalingen die inmiddels vervangen zijn.

OM DIE REDENEN,
het Vlaams Commissariaat voor de Media

Na beraadslaging op 27 oktober 2000, 1 december 2000, 12 januari 2001 en 26
januari 2001,
gelet op artikel 32 van het Procedurebesluit en artikel 8 van het Reglement van
orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
-

stelt geen overtreding vast van de artikelen 40 en 48 van de gecoördineerde
mediadecreten;

-

maant EVENT TV Vlaanderen N.V. aan zich te gedragen naar de regels die
het telewinkelen betreffen.

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 19 maart
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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