Procedure Virtuele Televisie Vergunning

Vergunningen Virtuele Televisie
Wat is Virtuele Televisie?
Met Virtuele Televisie wordt bedoeld dat de vergunninghouder, de mogelijkheid heeft met een eigen
identiteit via een sub kanaal van een platform provider audiovisuele inhoud aan de gemeenschap aan te
bieden.
De omschakeling van analoge naar digitale televisie biedt de mogelijkheid dat nu op dezelfde frequentie
meerdere kanalen kunnen worden aangeboden. Digitale signalen maken efficiënter gebruik van de
frequentie.
Door de digitalisering hebben de platformproviders de mogelijkheid meerdere kanalen aan te bieden aan
de consument. Om het klein ondernemerschap te bevorderen en deze groep de gelegenheid te geven ook
hun eigen programma’s aan de man te brengen heeft de regering gemeend deze klein ondernemers te
accommoderen door middel van de z.g. Virtuele Televisie. Een platform provider kan alleen iemand in de
gelegenheid stellen, met een eigen identiteit uit te zenden als deze beschikt over een door de
Telecommunicatie Autoriteit van Suriname ( TAS) uit te geven vergunning voor Virtuele Televisie,
waarbij men zich dient te houden aan de vergunningsvoorwaarden. De Platform providers zijn wel vrij
zendtijd te verkopen aan derden, maar zendtijd kan niet onder eigen identiteit worden uitgezonden en kan
niet langer dan 3 (drie) uren achtereen worden aangeboden.
Alvorens u een vergunning voor Virtuele Televisie aanvraagt bij de TAS dient u zich eerst te wenden tot
de platformprovider waar u zich wenst aan te sluiten. De keuze van platformprovider is geheel vrij. De
platform provider bepaalt zelfs als hij een samenwerking met u wenst aan te gaan. Bij overeenstemming
tot samenwerking dient er een intentieverklaring afgegeven te worden door de platform provider, waarin
deze aangeeft u te zullen faciliteren als aanbieder van Virtuele Televisie. Een kopie van de intentieverklaring dient u als onderliggend stuk in te dienen bij de aanvraag van een vergunning voor virtuele
televisie.
*Note:
1. Vergunningen voor Virtuele Televisie worden alleen uit gegeven door de TAS, waarbij de TAS
ook belast is met het toezicht houden op en het naleven van de vergunningsvoorwaarden
2. Met een vergunning van de TAS voor het aanbieden van Virtuele Televisie kunt u slechts in
aanmerking komen voor 1 (één) kanaal. Als u op meerdere kanalen wenst uit te zenden dient u
voor elk gewenste kanaal een vergunning aan te vragen bij de TAS.
3. Bij het wijzigen van platform provider dient er een nieuw aanvraag ingediend te worden,
waarbij geldt dat als er geen wijzigingen zijn in de persoonsvorm of ondernemingsnaam het proces
sneller zal verlopen
4. Een Vergunning voor Virtuele Televisie is voor een periode van 5 (vijf) jaren geldig.
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De volgende procedure moet worden gevolgd bij de aanvraag van een Vergunning
voor het aanbieden van Virtuele Televisie
Vergunning:
1. U dient een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen, dat u via de website (www.tas.sr) of
bij ons op kantoor kunt afhalen.
2. De kosten voor de behandeling van de aanvraag bedragen USD 180, = (Eénhonderdtachtig 00/100
Amerikaanse Dollars of de tegenwaarde in SRD tegen de geldende bankkoers). Betaling kan
geschieden op één van de rekening nummers (799.6276 SRD / 799.6330 USD / 799.6373 EUR)
van de TAS bij de Surinaamsche Bank. Het stortingsbewijs moet tezamen met het
aanvraagformulier worden ingediend. Zonder het stortingsbewijs zal de aanvraag niet worden
behandeld.
3. Verder heeft u voor de indiening nodig:
a. Intentieverklaring met platform provider
b. Volledig ingevuld aanvraagformulier van de TAS
c. Kopie geldig ID kaart of rijbewijs/paspoort
d. Uittreksel uit het Bevolkingsregister (CBB uittreksel)
e. KKF uittreksel (bij ondernemingen)
f. Kopie Statuten (bij rechtspersonen)
g. Gedetailleerd businessplan
h. Gedetailleerd dienstbeschrijving
i. Technische informatie van het te gebruiken apparatuur
j. Type approval van de TAS van het te grbuiken apparatuur

4. Het aanvraagformulier, het stortingsbewijs en de resterende stukken kunnen persoonlijk worden
afgegeven bij de TAS bij de afdeling Vergunningen of deze kunnen middels een scan worden
gemaild naar aanvragen@tas.sr, vooruitlopend op de levering van de originele stukken.
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5. Indien er ingeleverde documentatie onvolledig zijn, zal er telefonisch contact met u worden
opgenomen, met het verzoek de aanvraag te completeren binnen 5 (vijf) werkdagen.
6. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen totdat deze gecompleteerd zijn.
7. Na indiening van de voornoemde documenten, zal de aanvrager in beginsel na 10 (tien)
werkdagen (schriftelijk) bericht onvangen over toekenning of afwijzing van de vergunning.
8. Bij toekenning zal de aanvrager een vergunning ontvangen welke zal worden afgegeven na
ontvangst van de jaarbijdrage en waar noodzakelijk de originele documenten.

Aanvragen voor Virtuele Televisie vergunningen kunnen worden geweigerd indien:
1. Het aanvraagformulier en bijbehorende documenten onvolledig zijn.
2. Als de aanvrager de kosten niet heeft voldaan.
3. De aanvrager niet akkoord gaat met de vergunningsvoorwaarden.
4. De aanvrager geen intentieverklaring heeft met de platformprovider.
5. Deze is gevraagd voor omroepprogramma’s en de verlening in strijd zou zijn met de bij of
krachtens wet toegestane verspreiding van omroepprogramma’s.
6. De aanvrager niet voldoet aan de daarvoor bij of krachtens de Wet
Telecommunicatievoorziening vastgestelde regels

De Virtuele Televisievergunning kan worden ingetrokken als:
1. De overeenkomst tussen de platform provider en vergunninghouder is opgezegd.
2. De vergunninghouder het verzoek daartoe doet.
3. Vergunninghouder de financiële verplichtingen jegens de TAS niet nakomt.
4. De gronden waarop de toekenning zijn gebaseerd zijn komen weg te vallen.
5. De vergunninghouder niet binnen 1 (één) jaar na het verkrijgen van de vergunning gestart is met
de dienstverlening.
6. De vergunninghouder de vergunningvoorwaarden niet of niet voldoende naleeft.
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Tarieven
De tarieven zijn alsvolgt:
-

Aanvraag- en Toekenningskosten: USD 180,= ( Eénhonderdtachtig 00/100 Dollars) of
tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant tegen de geledende koers van de Centrale
Bank van Suriname
Jaarbijdrage Vergunning Virtuele Televisie : USD 795,=
(Zevenhonderdvijfennegentig 00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan
tegen de geldende koers van de Centrale Bank van Suriname
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