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Inzake : Aanvraag Canal + Televisie n.v., betaalomroep, tot erkenning van een bijkomend
omroepprogramma Canal + Blauw Nederland (ERK2002/0246)
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°, 41bis, gewijzigd bij het decreet van 24 april 1998, 42, 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 de aanvullende
kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep, ingevoegd bij besluit
van de Vlaamse regering van 27 april 2001, inzonderheid op artikel 14;
Gelet op het reglement van orde van het Vlaams Commissariaat voor de Media, vastgesteld
op 12 oktober 2001;
Gezien de aangetekende brief van 4 juni 2002, op de griffie ontvangen op 6 juni 2002, van
Canal + Televisie n.v., houdende de aanvraag tot erkenning van een omroepprogramma Canal
+ Blauw;
Gezien het onderzoeksrapport dd. 2 juli 2002 van de administratie Media;
Gezien de aanvullingen bij de aanvraag tot erkenning van Canal + Televisie n.v., op de griffie
ontvangen op 20 juni 2002;
Gezien de mondelinge toelichting door mevrouw Monique Van Trappen, adjunct algemeendirecteur Canal + Benelux, ter zitting van het Commissariaat van 9 juli 2002;

Overwegende dat uit de aanvraag duidelijk blijkt dat het betrokken omroepprogramma enkel
en alleen bestemd is voor een publiek in Nederland en dat de omroep de inkomsten met
betrekking tot dit betaalomroepprogramma (abonnees en advertentiekomst) blijkbaar volledig
beoogt te genereren in Nederland; dat uit de aanvraag tevens blijkt, en ter hoorzitting van 9
juli 2002 is bevestigd, dat het hoofdkantoor van de omroep en de plaats waar de
programmeringsbesluiten worden genomen, gelegen zijn te 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tollaan 97; dat de betrokken televisieomroep - als daadwerkelijke uitoefening van een
economische activiteit door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd volgens artikel 2, 3 van de richtlijn "Televisie zonder Grenzen" derhalve dient te worden
beschouwd als gevestigd in het Nederlandse taalgebied van de Vlaamse Gemeenschap of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, in casu te Brussel, bijgevolg behorend tot de
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap ;
Overwegende dat de omroep bevestigt geenszins de bedoeling te hebben via een erkenning
van het Vlaams Commissariaat voor de Media te ontsnappen aan mogelijk strengere regels of
scherper toezicht van de Nederlandse autoriteit; dat derhalve in de huidige stand van zaken
aannemelijk is dat het niet gaat om een U-bocht constructie; dat de aanvraag in Vlaanderen
enkel omwille van bedrijfsorganisatorische redenen wordt gedaan;
Overwegende dat de aanvrager ter hoorzitting van 9 juli 2002 bevestigt dat de erkenning van
het omroepprogramma mag worden gedaan onder de benaming Canal + Blauw Nederland;
Overwegende dat de
decreetsbepalingen;
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BESLUIT :

Artikel 1.
Canal + Televisie n.v. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1932
Sint-Stevens-Woluwe, Tollaan 97, wordt voor het omroepprogramma Canal + Blauw
Nederland voor de duur van negen jaar erkend als particuliere betaaltelevisieomroep.
Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2002.

Brussel, 9 juli 2002

Namens het Vlaams Commissariaat voor de Media,
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