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Vragen van het lid Gerkens (SP) aan
de minister van Economische Zaken
en de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, mevrouw
Van der Laan, over kabel- en digitale
televisie. (Ingezonden 19 augustus
2005)

1
Wat is uw reactie op het bericht dat
de kabelbedrijven wederom hun
prijzen verhogen?1

2
Wat is uw reactie op het bericht dat
de kabelbedrijven hun afnemers
dwingen over te gaan op digitale
televisie, maar de kosten aan hen
doorberekenen, hetzij direct, hetzij
indirect?2

3
In hoeverre is er sprake van
concurrentie met Digitenne en KPN
wanneer de kabeltelevisie ook
digitaal wordt?

4
Is de mogelijkheid van prijsregulering
zoals omschreven in de mediawet
(kabelwet) tevens van toepassing op
digitale televisie? Zo ja, kunt u dit
toelichten? Zo neen, bent u van zins
hiervoor de wet te wijzigen?

5
Deelt u de mening dat de
investeringen die kabelbedrijven
hebben gedaan in de «upgrading»
van hun netwerken teneinde deze
geschikt te maken voor digitale

doorgifte voor rekening van de
kabelbedrijven en hun
aandeelhouders dienen te blijven
voorzover zij niet terugverdiend
kunnen worden uit de opbrengsten
van de «nieuwe diensten» ten
behoeve waarvan deze investeringen
verricht zijn, en dat deze
investeringen in ieder geval niet
mogen worden afgewenteld op de
abonnees van het analoge standaard
RTV-pakket waarvoor zij niet nodig
zijn? Zo neen, waarom niet?

6
Vindt u het analoge standaard
RTV-pakket dat thans doorgaans
32-34 analoge tv-kanalen bevat niet
eenzijdig verminderd mag worden,
waardoor de toegang voor sommige
groepen in de samenleving tot een
pluriform RTV-pakket ernstig wordt
belemmerd aangezien deze groepen
zich de extra kosten van decoders –
en op termijn mogelijk de extra
kosten van het digitale (start-)pakket
dat thans nog «gratis» wordt
aangeboden – niet kunnen
veroorloven? Zo neen, waarom niet?
Zo ja, welke maatregelen gaat u
treffen?

7
Wat gaat u doen om ervoor te zorgen
dat de kabelbedrijven hun abonnees
helderheid geven in de termijn
gedurende welke het extra digitale
RTV-pakket zonder bijbetaling
beschikbaar zal blijven, dit in verband
met de aanzienlijke investering die de
consument in een of meer decoders
zal moeten doen om «digitaal»

televisie te kunnen kijken en die thans
genomen zal worden in de
verwachting dat aan het digitale
(start-)pakket ook in de toekomst
geen extra kosten verbonden zullen
zijn?

8
Vindt u dat kabelbedrijven hun
monopolie op de televisiemarkt
verder versterken? Zo ja, wat gaat u
doen om dit tegen te houden? Zo
neen, waarom niet?

9
Gaat u de kabel weer terug kopen? Zo
neen, waarom niet? Zo ja, wanneer
gaat u dit doen?

1 Trouw, 18 augustus 2005, ««Gratis» digitale
tv wordt voor kijker kostbaar» en «Kabelaars
ontlopen Opta’s prijsverhoging».
2 Zie noot 1
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