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7 juli 2005

HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

In zake : Aanvraag Belgacom Skynet NV om te worden erkend als betaalomroep voor het
omroepprogramma ViaCalcio. (ERK2005/680)

Gelet op de Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
4 maart 2005 (hierna het omroepdecreet genoemd), inzonderheid op de artikelen 58 en 85 tot
en met 89;
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 en houdende aanvullende
kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen,
inzonderheid op artikel 14;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 22 april 2005;
Gezien de aanvraag van 2 juni 2005 van Belgacom Skynet NV tot erkenning als
betaalomroep, ontvangen op 3 juni 2005 op de griffie van het Commissariaat, ondertekend
door Bart Becks, gedelegeerd bestuurder;
Gezien het onderzoeksrapport van 17 juni 2005 van de administratie Media;

Gezien de brief van 21 juni 2005 van het Commissariaat waarbij het onderzoeksrapport wordt
meegedeeld aan Belgacom Skynet NV en deze tevens uitgenodigd wordt de aanvraag om
erkenning op een hoorzitting van het Commissariaat nader toe te lichten;
Gezien de aanvullingen van 28 juni 2005, 4 juli 2005 en 6 juli 2005 bij het aanvraagdossier
van Belgacom Skynet NV houdende wijziging van de identiteit van de aanvrager;
Gezien de mondelinge toelichting en aanvulling bij de aanvraag tot erkenning, ter zitting van
het Commissariaat van 7 juli 2005, van de vertegenwoordigers van Belgacom Skynet NV,
inzonderheid aangaande het logo, de herkenningsbeelden en –melodie en aangaande de
identiteit van de aanvrager;
Overwegende dat uit het ingediende erkenningsdossier blijkt dat Belgacom Skynet NV
voldoet aan alle decretale voorschriften om voor haar omroepprogramma ViaCalcio te worden
erkend als betaalomroep,

BESLUIT :
Artikel 1. Belgacom Skynet NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de
Carlistraat 2 te 1140 Brussel, wordt, voor het omroepprogramma ViaCalcio voor de duur
van negen jaar erkend als betaalomroep, bedoeld bij artikel 58, 4°, van het omroepdecreet.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 7 juli 2005.
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