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BBC zenders per juni 2011 beschikbaar op Glasvezel via Glashart Media

Glashart Media, onderdeel van Reggefiber, en BBC Worldwide Channels hebben 18 januari j.l. in 
Nederland een belangrijke distributieovereenkomst gesloten. 

Vanaf 1 juni 2011 zal Glashart Media de Britse zenders van BBC TV aanbieden via TV van 
Glashart Media: Klanten van de IPTV dienst kunnen BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four 
en BBC HD kijken, en klanten van Glashart Media Kabel BBC One en BBC Two. Bestaande 
klanten worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd.

Niels Jonkman, eindverantwoordelijk voor de TV diensten bij Glashart Media: 

"We zijn erg blij met de uitbreiding van ons pakket met deze BBC-zenders waarvoor onder onze 
klanten zeer veel belangstelling is. Het is fantastisch om televisiekijkers de mogelijkheid te geven  
om deze zenders te bekijken via Glasvezel. Natuurlijk in de beste kwaliteit van Nederland."

Ian McDonough, Senior Vice-President en General Manager EMEA bij BBC Worldwide Channels 
voegt toe dat  het  de BBC genoegen doet dat  nog meer televisiekijkers in  Nederland de kans 
krijgen deze zenders te bekijken via glasvezel. We weten uit marktonderzoek dat de BBC zenders 
erg populair zijn bij de Nederlandse kijkers. De overeenkomst omvat ook de HD zender, BBC HD, 
dat een breed scala aan BBC HD-programma’s biedt.

Klanten van Glashart Media IPTV ontvangen al BBC World News en BBC Entertainment, de 
internationale amusementszender van BBC Worldwide,. Deze zender biedt comedyseries, 
dramaseries en amusementprogramma's met Nederlandse ondertiteling. Deze zenders blijven in 
het pakket. Bij Glashart Media Kabel zullen deze zenders worden vervangen door de populaire 
zenders BBC One en BBC Two.

De BBC-kanalen

BBC One is het meest populaire 'mixed genre'-kanaal van de BBC en biedt een reeks 
programma's van hoge kwaliteit. 

BBC Two brengt op feiten gebaseerde inhoud die van belang is voor de hedendaagse 
maatschappij samen met vernieuwende comedy en opvallende dramaseries.

BBC Three richt zich op kijkers tussen de 16 en 34 jaar oud met een innovatieve mix van comedy, 
amusement, muziek, drama en nieuws.

BBC Four is een 'mixed genre'-kanaal en biedt een ambitieus scala aan baanbrekende 
programma's van hoge kwaliteit, die daarnaast ook nog intellectueel en cultureel verrijkend zijn. 

BBC HD toont het beste van alle andere BBC-zenders op het gebied van drama, amusement, 
sport, optredens en nieuwsprogramma's in adembenemende HD-kwaliteit. Het beste van de BBC 
nu nóg beter in HD.



Over BBC Worldwide
BBC Worldwide Limited is de belangrijkste commerciële tak van de British Broadcasting 
Corporation (BBC) en een volle dochteronderneming van de BBC. Het bedrijf heeft als doel het 
merk BBC te bewaken en te versterken voor de kijker. Daarnaast investeert het in de publieke 
omroep-programmering in ruil voor rechten. In Nederland is BBC Worldwide verantwoordelijk voor 
de distributie van de publieke zenders (BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBeebies, 
CBBC en BBC HD) en de commerciële zenders (BBC World News en BBC Entertainment) van de 
BBC.

Over Glashart Media

Glashart Media is de grootste radio- en televisieaanbieder op glasvezelnetwerken in Nederland. 
Naast analoge radio en televisie biedt Glashart Media met name innovatieve interactieve radio- en 
televisiediensten met de hoogste beeldkwaliteit. Glashart Media is onderdeel van Reggefiber, dat 
‘fiber to the home’-netwerken (FttH) bouwt, beheert en exploiteert. Reggefiber heeft de ambitie om 
alle woningen in Nederland te voorzien van een aansluiting op haar glasvezelnetwerk. De diensten 
van Glashart Media zijn beschikbaar via de volgende serviceproviders; XMS, Lijbrandt, Edutel, 
KickXL, Solcon, ConceptsICT en Tweak.

Noot voor redactie:
Britse televisiesignalen zijn al langer te ontvangen in een aantal Europese landen, waaronder 
Nederland en België. Naast hun landelijke zenders en kanalen van buurlanden, geven de 
kabelnetwerken in die landen al sinds de jaren '70 deze signalen, o.a. BBC One en BBC Two, 
door.

In 1983 sloot een aantal kabelexploitanten in de Benelux licentieovereenkomsten met de BBC en 
andere zenders over de doorgifte van deze kanalen. Ook organisaties voor collectieve 
belangenbehartiging hadden namens verschillende licentiehouders een aandeel in deze 
overeenkomst. 

Deze internationale overeenkomsten werden goedgekeurd door de Europese Commissie en door 
alle onderhavige nationale mededingingsautoriteiten. In 1993 werden deze contractuele afspraken 
gecertificeerd middels de EU-richtlijn inzake satellietomroep en kabeldoorgifte.
Sinds 2005 heeft BBC Worldwide deze overeenkomsten geleidelijk beëindigd. Doorgifte van 
signalen gebeurt echter nog steeds, maar nu via nieuwe licentieovereenkomsten met individuele 
exploitanten. 


