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1 DECEMBER 2006. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006, gesloten
tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot
wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006, gesloten tussen de federale Staat,
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkings-
akkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006, gesloten tussen de federale
Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het
samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 december 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

Nota

(1) Zitting 2006-2007.
Stukken. — Ontwerp van decreet : 948 - Nr. 1. — Verslag : 948 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering : 948 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 22 november 2006.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/36993]F. 2007 — 67

1er DECEMBRE 2006. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 1er juin 2006 entre l’Etat fédéral,
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant l’accord de coopération
du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 1er juin 2006 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant l’accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
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Art. 2. Il est porté assentiment à l’accord de coopération du 1er juin 2006 entre l’Etat fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant l’accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
K. PEETERS

Note

(1) Session 2006-2007.
Documents. — Projet de décret : 948 - N° 1. — Rapport : 948 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière : 948 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 22 novembre 2006.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/37029]N. 2007 — 68

1 DECEMBER 2006. — Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen
van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 31 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005
en gewijzigd door het decreet van 16 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 wordt 4° vervangen door wat volgt :

« 4° particuliere radio-omroepen die zich richten tot de gehele Vlaamse Gemeenschap en die hun programma’s
uitsluitend via een kabel-, radio-omroep- of televisieomroepnetwerk doorgeven, hierna netwerkradio-omroepen te
noemen. »;

2° in § 3 wordt het woord « kabelradio-omroepen » vervangen door het woord « netwerkradio-omroepen ».

Art. 3. In artikel 50 van dezelfde decreten, gewijzigd door het decreet van 15 juli 2005, wordt het eerste lid
vervangen door wat volgt :

« De Vlaamse Regering verleent de erkenning op basis van de volgende criteria : de concrete invulling van de
informatie over het eigen verzorgingsgebied in het programma-aanbod en de aantoonbare en beschreven band, die is
opgebouwd met de lokale gemeenschap.

De Vlaamse Regering kan aanvullende voorwaarden voor erkenning opleggen. »

Art. 4. In titel III, hoofdstuk I, van dezelfde decreten, gewijzigd door het decreet van 15 juli 2005, wordt
afdeling V, bestaande uit artikelen 51 tot en met 53, vervangen door wat volgt :

« AFDELING V. — De netwerkradio-omroepen

Artikel 51. Netwerkradio-omroepen, hierna netwerkradio’s te noemen, zijn radio’s die zich richten tot de gehele
Vlaamse Gemeenschap en die hun programma’s uitsluitend via een kabel-, radio-omroep- en/of televisieomroepnet-
werk doorgeven.

Artikel 52. Het maatschappelijk doel van de netwerkradio’s bestaat in het verzorgen van radioprogramma’s via
een kabel-, radio-omroep- of televisieomroepnetwerk. De netwerkradio’s kunnen alle activiteiten verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel.
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