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In zake: Erkenning N.V. Event TV Vlaanderen dd. 4 december 1998 als particuliere
televisieomroep die zich richt tot de gehele Vlaamse Gemeenschap.
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, 1°, 41bis,
gewijzigd bij het decreet van 24 april 1998, 42, 48, 49, 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 5;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld op 17
augustus 1998;
Gezien de brief dd. 4 oktober 1999, op de griffie ontvangen op 6 oktober 1999, van de N.V. Event
TV Vlaanderen houdende melding van de wijziging van het aandeelhouderschap met de intrede van
Liberty Networks, de wijziging van het programma-aanbod en het ontbreken van de bijlagen;
Gezien het e-mail-bericht van de griffie tot het bekomen van de bijlagen en het ontbreken van elke
reactie van de televisieomroep;
Gezien de brief dd. 5 april 2000 waarin de griffier van het Commissariaat de administratie Media
verzoekt om gedurende één week een screening te maken van het omroepprogramma van de
particuliere televisieomroep Event TV (Liberty TV.com) met de bedoeling om na te gaan of en in
welke mate overtredingen op de gecoördineerde mediadecreten zouden kunnen worden vastgesteld;
Gezien het onderzoeksrapport van de administratie Media dd. 26 april 2000 waarin gesteld wordt
dat er aanwijzingen zijn dat diverse bepalingen van de gecoördineerde decreten van 25 januari 1995
betreffende de radio-omroep en de televisie niet in acht worden genomen en de beslissing van het
Commissariaat op zijn vergadering van 28 april 2000 om tot een ambtshalve onderzoek over te gaan
in toepassing van artikel 116quater, §2, van de gecoördineerde decreten betreffende de radioomroep en de televisie;
Gezien de aangetekende brief dd. 3 mei 2000 van het Vlaams Commissariaat voor de Media,
gericht aan Liberty Channels – Event TV Vlaanderen N.V. te 1190 Brussel, houdende de melding
van de beslissing van het Commissariaat dd. 28 april 2000 inzake het ambtshalve onderzoek, samen
met het toezenden van het onderzoeksrapport dd. 26 april 2000 van de administratie en de vraag aan

de televisieomroep om schriftelijke opmerkingen bij de griffie van het Commissariaat in te dienen
vόόr 24 mei 2000;
Gezien de aangetekende brief dd. 8 mei 2000 van Event TV Vlaanderen N.V., op de griffie van het
Commissariaat ontvangen op 10 mei 2000, met de vraag om uitstel van 30 dagen inzake het
indienen van schriftelijke opmerkingen van de televisieomroep;
Overwegende dat, gelet op de omvang van het onderzoeksrapport, er reden is om in te gaan op het
verzoek tot uitstel; dat dit uitstel de procedure tot ambtshalve onderzoek niet onredelijk mag
vertragen; dat een termijnverlenging met 14 dagen te dezen verantwoord is;
BESLUIT

Enig artikel. De N.V. Event TV Vlaanderen – Liberty Channels met maatschappelijke zetel te 1190
Brussel, Berthelotstraat 135, verkrijgt een uitstel voor het indienen van zijn schriftelijke
opmerkingen tot 8 juni 2000.
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