Vlaamse Gemeenschap
Rolnummer : 404
Beslissing van : 2004/072
15 oktober 2004
HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

In zake : Aanvraag tot erkenning van het omroepprogramma “Fezztival in Vlaanderen” van
PayTVco NV als particuliere betaaltelevisieomroep (ERK2004/646).

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°
en 41bis, gewijzigd bij het decreet van 24 april 1998 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 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 12 oktober 2001;
Gezien de aanvraag dd. 6 september 2004 van PayTVco NV als particuliere
betaaltelevisieomroep, ontvangen op 7 september 2004 op de griffie van het Commissariaat,
ondertekend door Ronny Verhelst, directeur operaties;
Gezien het onderzoeksrapport van 27 september 2004 van de administratie Media;
Gehoord de mondelinge toelichting door een delegatie van PayTVco NV bestaande uit Pascal
Dormal, director premium content, en Inge Delputte, legal counsellor, op de hoorzitting van
het Commissariaat van 15 oktober 2004;
Gezien de toevoeging aan de aanvraag dd. 6 september 2004 bestaande uit het grafisch logo,
de herkenningsmelodie en de herkenningsbeelden van het omroepprogramma “Fezztival in
Vlaanderen”, die de delegatie van PayTVco NV op de hoorzitting van 15 oktober 2004 heeft
neergelegd;
Overwegende dat uit het ingediende erkenningsdossier blijkt dat PayTVco NV voldoet aan
alle decretale voorschriften om voor haar omroepprogramma “Fezztival in Vlaanderen” te
worden erkend als particuliere betaaltelevisieomroep;

BESLUIT :
Artikel 1. PayTVco NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Tollaan 97 te
1932 Sint-Stevens-Woluwe, wordt, voor het omroepprogramma “Fezztival in Vlaanderen”, voor
de duur van negen jaar erkend als particuliere betaaltelevisieomroep bedoeld bij artikel 41,
4°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari
1995.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 15 oktober 2004.
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