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23 januari 2004

BESLISSING

_______________

In zake :

Canal + Rood, Canal + Blauw, Canal + 16/9 (Vlaanderen) en Canal + Pay-PerView (ERK 2003/0313/2)
_______________

Gelet op artikel 116ter, §1, 2°, van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie;
Overwegende dat - in het raam van en in aansluiting op een overeenkomst tussen Canal + NV
(voorheen Canal Plus Televisie NV), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
Tollaan 97, en NV PayTVCo, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 - het
Vlaams Commissariaat voor de Media bij de beslissingen 2003/050, 2003/051, 2003/052 en 2003/053
van 29 augustus 2003 de NV PayTVCo als particuliere betaaltelevisieomroep heeft erkend voor de
omroepprogramma's Canal + Rood, Canal + Blauw, Canal + 16/9 (Vlaanderen) en Canal + Pay-PerView; dat luidens die beslissingen de erkenningen maar effect kunnen sorteren na de intrekking van de
erkenningen die met betrekking tot de genoemde omroepprogramma's destijds aan Canal + NV zijn
verleend;
Overwegende dat bij brief van 6 januari 2004 Canal + NV uitdrukkelijk en met onmiddellijke ingang
verzaakt aan de erkenning en de rechten verbonden aan de hiervoren genoemde en door NV PayTVCo
overgenomen omroepprogramma's;

Overwegende dat het verzoek de natuurlijke voortzetting en uitvoering is van de boven bedoelde
overeenkomst Canal + NV - NV PayTVCo; dat er geen reden bekend is om op het verzoek niet in te
gaan;

BESLIST

Met ingang van 6 januari 2004 zijn ingetrokken, de erkenningen aan Canal + NV verleend bij de
hiernavolgende besluiten en beslissing :

- ministerieel besluit van 14 januari 1998 houdende de verlenging van de erkenning als
betaalomroep (omroepprogramma's Canal + 1, thans Canal + Rood, Canal + 2, thans Canal
+ Blauw);
- ministerieel besluit van 4 maart 1998 houdende erkenning van een derde
betaalomroepprogramma van de NV Canal Plus Televisie (omroepprogramma 16/9);
- beslissing 2000/046 van het Vlaams Commissariaat voor de Media van 1 september 2000
tot erkenning van een bijkomend omroepprogramma van Canal Plus Televisie NV
(omroepprogramma Pay-Per-View).

Aldus te Brussel, met eenparigheid van stemmen, uitgesproken op 23 januari 2004 door het Vlaams
Commissariaat voor de Media, samengesteld uit H. Coremans, voorzitter, D. Albrecht en J. Boon,
commissarissen, bijgestaan door D. Peereman, waarnemend griffier.
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