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In de zaak aanvraag VMMa NV tot erkenning als doelgroep- en themaomroep
voor het omroepprogramma “Big Brother Live 2”,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:
Dhr J. BAERT, voorzitter,
Dhr P. HERROELEN,
Dhr P. VANDEBORNE, leden,
en Dhr D. PEEREMAN, griffier,
Na beraadslaging op 16 maart 2007 en 20 april 2007,
Neemt de volgende beslissing:

Gelet op de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 4 maart 2005 (hierna genoemd : het Mediadecreet),
inzonderheid op de artikelen 58, 81 en 83;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2006 betreffende
de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media, inzonderheid op
artikel 33;
Gezien de aanvraag van 6 februari 2007 van VMMa NV tot erkenning als
doelgroep- en themaomroep voor het omroepprogramma “Big Brother Live
2”;
Gezien het onderzoeksrapport van 13 februari 2007 van de onderzoekscel
van de Regulator;
Overwegende dat het omroepprogramma waarvoor een erkenning wordt
aangevraagd een 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 continue live registratie
en uitzending is van wat zich afspeelt op de bovenverdieping van het Big
Brother huis;
Overwegende dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat het gaat om een
erkenning als particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap, met een omroepprogramma dat opgebouwd is rond
één thema, zoals bedoeld bij artikel 58, 3°, van het Mediadecreet;
Overwegende dat er geen onderbrekingen voor reclame zijn, doch dat er
enkel sporadisch pancartes met het logo getoond worden;
Overwegende dat deze pancartes een redactioneel ingrijpen bewijzen,
waardoor een erkenning als particuliere televisieomroep vereist is en een
aanmelding als televisiedienst niet zou volstaan;
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Overwegende dat het omroepprogramma waarvoor een erkenning gevraagd
wordt gelinkt is aan het televisieprogramma “Big Brother”, een ander
omroepprogramma van de aanvrager;
Overwegende dat dit televisieprogramma “Big Brother” van 8 maart 2007
tot en met 7 juni 2007 wordt uitgezonden;
Overwegende dat het derhalve past de gevraagde erkenning te verlenen voor
een duur vanaf 8 maart 2007 tot en met 7 juni 2007;
Overwegende dat VMMa NV op 20 april 2007 een kopie van de notariële
akte met betrekking tot de doelswijziging heeft bezorgd aan de Regulator;
Overwegende dat uit het ingediende erkenningsdossier en aanvullende
stukken blijkt dat VMMa NV voldoet aan alle decretale voorschriften om
voor haar omroepprogramma “Big Brother Live 2” te worden erkend als
doelgroep- en themaomroep,

OM DEZE REDENEN, BESLIST
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VMMa NV, met maatschappelijke zetel gevestigd Medialaan 1 te 1800
Vilvoorde, te erkennen als doelgroep- en themaomroep voor het
omroepprogramma “Big Brother Live 2” vanaf 8 maart 2007 tot en met 7
juni 2007.

Aldus uitgesproken te Brussel, op 20 april 2007.

D. PEEREMAN
griffier

J. BAERT
voorzitter

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring worden aangetekend bij de Raad van
State. Dat beroep moet worden ingesteld bij aangetekende brief binnen zestig dagen na de
kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State en het besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging
voor de afdeling administratie van de Raad van State.

