VLAAMSE GEMEENSCHAP

HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

Rolnummer : 323
Beslissing nr. : 2003/055
van

30 oktober 2003

BESLISSING

Inzake : Verlenging van de erkenning voor een tweede omroepprogramma KANAALTWEE
van de Vlaamse Media Maatschappij nv, particuliere televisieomroep, die zich richt
tot de gehele Vlaamse Gemeenschap (ERK2003/0322).

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari
1995, inzonderheid op artikel 42, artikel 46, artikel 47 en artikel 116ter;
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 de artikelen 11 en 23;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1994 houdende erkenning van een tweede
televisieomroepprogramma van de Vlaamse Televisiemaatschappij NV;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 12 oktober 2001;

Gezien de aanvraag dd. 11 september 2003 van de Vlaamse Media Maatschappij nv om de
erkenning voor het tweede omroepprogramma KANAALTWEE voor een periode van 9 jaar
te verlengen;
Overwegende dat er geen reden is geweest om één jaar voor het verstrijken van de betrokken
erkenningstermijn toepassing te maken van het bepaalde in artikel 47 van de gecoördineerde
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie; dat er geen grond is om niet in te gaan
op de aanvraag om verlenging;

BESLUIT :

Artikel 1. De erkenning voor het tweede omroepprogramma KANAALTWEE van de
Vlaamse Media Maatschappij nv, particuliere televisieomroep, die zich richt tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Medialaan 1 te 1800
Vilvoorde, wordt voor de duur van negen jaar verlengd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.
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