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HET VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

In zake : Erkenning NV
(ERK2003/0325).

Euro

1080

als

doelgroep-

en

thema-televisieomroep

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,
3°, en 41bis, gewijzigd bij het decreet van 28 april 1998, en 116ter, §1, ingevoegd bij het
decreet van 17 december 1997, gewijzigd bij het decreet van 4 juni 2003;
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 de aanvullende
kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere radio-omroepen,
inzonderheid op artikel 13;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 12 oktober 2001, inzonderheid op artikel 7;
Gezien de aanvraag tot erkenning als doelgroep- en thema-televisieomroep dd. 4 november
2003 van NV Euro 1080, met maatschappelijke zetel Mechelsesteenweg 185-187 te 2540
Hove, binnengekomen ter griffie van het Commissariaat op 5 november 2003;
Gezien het onderzoeksrapport dd. 27 november 2003 van de afdeling Media-innovatie en
Mediavergunningen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld aan de
aanvrager op 2 december 2003;
Gehoord de mondelinge toelichting bij het kandidatuurdossier van NV Euro 1080
vertegenwoordigd door Gabriël Fehervari, gedelegeerd bestuurder, en Inge Delputte, juridisch
adviseur, op de hoorzitting van het Commissariaat van 19 december 2003;
Gezien het onderzoeksrapport dd. 6 januari 2004 van de administratie Budgettering,
Accounting en Financieel management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
meegedeeld aan de aanvrager op 8 januari 2004;
Gezien de brief dd. 8 januari 2004 van het Commissariaat aan NV Euro 1080 houdende
melding dat het Commissariaat pas een beslissing zal nemen na kennisname van het
onderzoeksrapport van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel management
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, na indiening van schriftelijke bemerkingen
door NV Euro 1080 m.b.t. dit rapport en na aanpassing van het maatschappelijk doel in de
statuten van NV Euro 1080 aan artikel 61 van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995;

Gezien de brief dd. 16 januari 2004 van NV Euro 1080 aan het Commissariaat houdende
schriftelijke bemerkingen m.b.t. het onderzoeksrapport van 6 januari 2004;
Gezien de brief dd. 19 januari 2004 van het Commissariaat aan NV Euro 1080 houdende de
vraag om bijkomende toelichting aangaande haar financiële resultaten;
Gehoord de bijkomende mondelinge toelichting van NV Euro 1080 vertegenwoordigd door
Gabriël Fehervari, gedelegeerd bestuurder, op de hoorzitting van het Commissariaat van 23
januari 2004;
Gezien de brief dd. 28 januari 2004 van NV Euro 1080 aan het Commissariaat houdende
melding van de wijziging van het maatschappelijk doel in de statuten van de vennootschap;
Gezien het faxbericht dd. 16 februari 2004 van NV Euro 1080 aan het Commissariaat met als
bijlage het bewijs dat de gewijzigde statuten ter publicatie in het Belgisch Staatsblad werden
neergelegd bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen;
Overwegende dat uit het ingediende erkenningsdossier blijkt dat de televisieomroep NV Euro
1080 voldoet aan de decretale voorschriften om te worden erkend als doelgroep- en thematelevisieomroep, bedoeld bij artikel 41, 3°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995;

BESLUIT :

Artikel 1. De NV Euro 1080 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2540 Hove,
Mechelsesteenweg 185-187, wordt, voor het gelijknamige omroepprogramma, voor de duur
van negen jaar erkend als doelgroep- en thema-televisieomroep.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 16 februari 2004.
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