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Inzake : Aanvraag Canal + Televisie n.v., betaalomroep, tot erkenning van een bijkomend
omroepprogramma.
Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid op de artikelen 39, gewijzigd bij het decreet van 17 december 1997, 41,
4°, 41bis, gewijzigd bij het decreet van 24 april 1998, 42, en 116ter, §1, ingevoegd bij het
decreet van 17 december 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van
de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media, inzonderheid op artikel 14;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 17 augustus 1998;
Gezien de aangetekende brief van 12 juli 2000, op de griffie ontvangen op 18 juli 2000, van
Canal + Televisie n.v., houdende de aanvraag tot erkenning van een omroepprogramma dat zij
als een ‘pay per view’ –betaalomroepprogramma betitelt;
Gezien het onderzoeksrapport dd. 27 juli 2000 van de administratie Media;
Overwegende dat uit de gegevens van het erkenningsdossier blijkt dat de verrichtingen, die de
aanvraagster als ‘pay per view’ betitelt, uitzendingen zijn die inpasbaar zijn in het begrip
omroepprogramma doordat het uitzendingen betreft die gelijktijdig geschieden en door een
onbepaald publiek kunnen worden gezien onder de voorwaarden bepaald door de
betaalomroep; dat de aanvraag voldoet aan de terzake van toepassing zijnde
decreetsbepalingen;
BESLUIT :

Artikel 1.
Canal + Televisie n.v. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1932
Sint-Stevens-Woluwe, Tollaan 97, wordt voor het in haar brief van 12 juli 2000 omschreven
omroepprogramma voor de duur van negen jaar erkend als particuliere betaaltelevisieomroep.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000.
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