Vlaamse Gemeenschap
Rolnummer : 504
Beslissing nr. 2005/066

2 september 2005

HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

In zake : Aanvraag Telenet NV om te worden erkend als betaalomroep voor het
omroepprogramma Prime Sport. (ERK2005/683)

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 23 juni 2005 van Telenet NV, vennootschap die de NV PayTV Co
heeft overgenomen, tot erkenning als betaalomroep voor het omroepprogramma Prime Sport,
ondertekend door Duco Sickinghe, gedelegeerd bestuurder;
Gezien het onderzoeksrapport van 4 juli 2005 van de administratie Media;
Gehoord de mondelinge toelichting door Telenet NV ter hoorzitting van 7 juli 2005;

Gezien de brief van het Vlaams Commissariaat voor de Media aan Telenet NV van 8 juli
2005 houdende vraag tot aanvulling van het ingediende dossier;
Gezien de toevoegingen aan het ingediende dossier, door Telenet NV aan het Vlaams
Commissariaat voor de Media bezorgd op 30 juni 2005, 27 juli 2005, 28 juli 2005, 2 augustus
en 4 augustus 2005;
Gezien het aanvullend onderzoeksrapport van de administratie Media van 29 juli 2005;
Gehoord de bijkomende mondelinge toelichting door Telenet NV ter hoorzitting van 2
september 2005;
Overwegende dat uit het ingediende erkenningsdossier blijkt dat Telenet NV voldoet aan alle
decretale voorschriften om voor haar omroepprogramma Prime Sport te worden erkend als
betaalomroep,

BESLUIT :
Artikel 1. Telenet NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Liersesteenweg
4 te 2800 Mechelen, wordt, voor het omroepprogramma Prime Sport 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 2 september 2005.

Brussel, 2 september 2005

D. Peereman
wnd. 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.

