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Geachte heer Genao,
Bij uw bovenvermelde brief heeft u namens Zazaro Networks Europe, gevestigd te Amsterdam,
toestemming als bedoeld in artikel 71a, eerste lid, van de Mediawet gevraagd om als commerciële
omroepinstelling een televisieprogramma voor algemene omroep met de naam "Zazaro TV" uit te
zenden of te doen uitzenden.
Na toetsing van uw aanvraag hebben wij besloten de toestemming te verlenen. Het besluit waarbij met
ingang van 14 december 2004 aan Zazaro Networks Europe toestemming wordt verleend, treft u hierbij
aan. U wordt toestemming verleend het programma uit te zenden door middel van een omroepnetwerk
of een omroepzender. Wij wijzen u erop dat de verlening van deze toestemming niet automatisch
inhoudt dat u ook daadwerkelijk via een omroepzender (w.o. satelliet) kunt gaan uitzenden. Voor het
gebruik van frequentieruimte is een vergunning vereist van de Minister van Economische Zaken (artikel
3.3., lid 1 van de Telecommunicatiewet). Voor nadere informatie over het aanvragen van een
vergunning voor het gebruik van frequentieruimte verwijzen wij u naar het Agentschap Telecom.
In een bijlage vindt u informatie over de voorwaarden en jaarlijkse kosten die verbonden zijn
aan de toestemming, voorschriften met betrekking tot het programma alsmede adressen en
telefoonnummers van instanties waarnaar in deze brief en de bijlage wordt verwezen.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat het uitzenden van reclameboodschappen slechts
is toegestaan indien ons een schriftelijke verklaring van de Stichting Reclame Code is
overgelegd waaruit blijkt dat de commerciële omroepinstelling zich verbindt aan de Nederlandse
Reclame Code en zich onderwerpt aan het toezicht van voornoemde stichting.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

prof. dr. Jan van Cuilenburg
Voorzitter

Aantal bijlagen: 2

HET COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Overwegende dat Zazaro Networks Europe bij brief van 17 november 2004 een aanvraag heeft
ingediend voor toestemming om als commerciële omroepinstelling een televisieprogramma voor
algemene omroep met de naam "Zazaro TV" uit te zenden of te doen uitzenden.
Overwegende dat gebleken is dat geen van de in artikel 71b van de Mediawet genoemde
gronden om de toestemming te weigeren aanwezig is.
Gelet op de artikelen 71a tot en met 71d, van de Mediawet en artikel 33 van het Mediabesluit.

Besluit

aan Zazaro Networks Europe, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 34216069, met ingang van heden voor een periode van vijf jaar
toestemming te verlenen om als commerciële omroepinstelling een door haar verzorgd
televisieprogramma voor algemene omroep met de naam "Zazaro TV" uit te zenden of te doen
uitzenden, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

Hilversum, 14 december 2004.

prof. dr. Jan van Cuilenburg
voorzitter

mr. Inge Brakman
commissaris

Een afschrift van dit besluit zal onder meer worden gezonden aan de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen.

Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht de natuurlijke persoon of rechtspersoon
wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift kan indienen bij het
Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK Hilversum.
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