
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2013/203112]

21 MAART 2013. — Reglement van orde van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media

De Vlaamse Regulator voor de Media,

Raad van bestuur

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1o Leden : voorzitter en leden van de raad van bestuur van de Regulator;

2o Mediadecreet : decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

3o Regulator : Vlaamse Regulator voor de Media, bedoeld in artikel 215 van het Mediadecreet.

Art. 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter.

De uitnodiging vermeldt de agenda alsmede de plaats, de dag en het uur van vergadering. Ze wordt ten minste
drie werkdagen voor de vergadering aan de leden bezorgd.

Art. 3. § 1. De gedelegeerd bestuurder stelt de agenda op onder het gezag van de voorzitter.

§ 2. Op de agenda worden geplaatst :

1o de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;

2o elk punt dat door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder wordt voorgesteld of dat ten minste vijf werkdagen
vóór de vergadering door een lid is ingediend.

§ 3. De raad van bestuur kan tijdens de vergadering nog een punt toevoegen aan de agenda.

Art. 4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur. Bij verhindering of afwezigheid van de
voorzitter wordt het voorzitterschap door het in leeftijd oudste lid waargenomen.

Art. 5. § 1. De raad van bestuur kan niet geldig beraadslagen en beslissen dan wanneer minstens twee leden
aanwezig zijn.

Indien het quorum niet is bereikt, kan de raad van bestuur binnen ten minste vijf en ten hoogste dertig dagen
opnieuw worden bijeengeroepen, met dezelfde agenda. In dat geval kan over de punten van de agenda worden beslist
ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

§ 2. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van pariteit, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Art. 6. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt opgesteld door de gedelegeerd
bestuurder en de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Een exemplaar van het goedgekeurd verslag
wordt ter informatie bezorgd aan de voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen.

De voorzitter kan een beslissing of een proces-verbaal van beraadslaging staande de vergadering laten opmaken
en door de aanwezige leden laten ondertekenen.

Art. 7. De beslissingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de gedelegeerd
bestuurder.

Art. 8. De leden hebben toegang tot alle documenten en archiefstukken van de Regulator, behoudens die welke
betrekking hebben op de werking van de kamers.

Art. 9. Voor de beraadslagingen en de verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur geldt
geheimhoudingsplicht.

Beroepscode van de leden van de raad van bestuur

Art. 10. Elk lid van de raad van bestuur moet zich onthouden van een gedrag dat schade kan berokkenen aan het
prestige en/of de eerbaarheid van zijn functie en van de Regulator.

Art. 11. Elk lid van de raad van bestuur moet zijn of haar functie op een onbevangen en neutrale wijze uitoefenen.

Art. 12. Elk lid van de raad van bestuur moet zich onthouden van elke activiteit die zijn of haar onafhankelijkheid
en onpartijdigheid in de weg kan staan.

Elk lid van de raad van bestuur moet elke situatie vermijden die aanleiding zou kunnen geven tot een
belangenconflict of de schijn ervan zou kunnen wekken.
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Art. 13. Een lid van de raad van bestuur mag van andere leden of van derden, zelfs buiten de functie, geen
voordeel, beloning, schenking, vergoeding of gift vragen of aanvaarden dat met zijn of haar mandaat verband houdt.

Het is niet toegestaan om relatiegeschenken te ontvangen of deel te nemen aan activiteiten die door privé-personen
worden betaald, tenzij dit past in het kader van de opdracht of de werking van de Regulator of volstrekt geen uitstaans
heeft met de werking van de Regulator.

Art. 14. De bij het Mediadecreet aan de Regulator opgelegde en gewaarborgde onafhankelijkheid en de aan de
algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen opgelegde en gewaarborgde
autonomie, zowel ten aanzien van de politieke overheden als ten aanzien van alle andere actoren, ongeacht hun belang,
zowel extern als intern, moet door de leden van de raad van bestuur te allen tijde worden gerespecteerd.

De leden van de raad van bestuur melden onmiddellijk elke omstandigheid die afbreuk doet aan de
onafhankelijkheid en de autonomie aan de overige leden van de raad van bestuur.

Art. 15. Ten aanzien van voordelen die door derden worden aangeboden, moet de houding van de leden van de
raad van bestuur en de personeelsleden van de Regulator die betrokken zijn bij de werking van de raad van bestuur
zijn ingegeven door transparantie en voorzichtigheid :

1o de kosten voor dienstreizen (vervoer en verblijf) zijn normaal ten laste van de Regulator. Zij kunnen door een
derde ten laste worden genomen indien het lid of het personeelslid een officiële genodigde is van de activiteit waaraan
hij deelneemt. De voorzitter wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht;

2o op geen enkele wijze mag gebruik worden gemaakt van de hoedanigheid van lid of personeelslid om voordeel
te halen door het vragen, eisen of ontvangen, rechtstreeks of via tussenpersonen, zelfs buiten de functie maar uit hoofde
ervan, van schenkingen, giften of andere voordelen

Art. 16. De artikelen 828 en 829, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing in
alle aangelegenheden behandeld door de raad van bestuur.

Ieder lid van de raad van bestuur dat weet dat er een reden van wraking tegen hem bestaat, moet zich van de zaak
onthouden. Hij meldt dit voor de bespreking van het betrokken punt van de agenda wordt aangevat.

Een lid van de raad van bestuur dat de wraking van een ander lid voorstelt, doet dit voor de bespreking van het
betrokken punt van de agenda wordt aangevat. Het lid van wie de wraking wordt voorgesteld, deelt onmiddellijk mee
of hij ermee instemt of doet zijn bezwaren tegen het voorstel kennen. Over het voorstel wordt, zo nodig, bij gewone
meerderheid beslist bij geheime stemming.″

Art. 17. Huidig reglement van orde vervangt het reglement van orde van 20 mei 2010.

Aldus vastgesteld te Brussel, op 21 maart 2013.

Katia SEGERS,
Voorzitter

Myriam VAN VARENBERGH,
Lid

Joris SELS,
Gedelegeerd bestuurder

*

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2013/203113]

22 APRIL 2013. — Vlaamse Regulator voor de Media. — Intrekking erkenning

Bij beslissing 2013/009 van 22 april 2013 heeft de Vlaamse Regulator voor de Media beslist om met onmiddellijke
ingang overeenkomstig artikel 228, tweede lid, van het Mediadecreet, de erkenning verleend aan VZW Nieuwsradio
bij ministerieel besluit van 19 december 2003 houdende erkenning als lokale radio-omroeporganisatie, met
maatschappelijke zetel Dadizeelsestraat 9, te 8890 Moorslede, voor de lokaliteit Egem met frequentie 94.0 MHZ, in te
trekken.

*

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[2013/203071]
19 APRIL 2013. — In dienst houden van de heer Erik Van Bockstaele, administrateur-generaal

bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, boven de leeftijd van 65 jaar

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013 wordt het volgende bepaald :
Artikel 1. De heer Erik Van Bockstaele, administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en

Visserijonderzoek, personeelsnummer 215306, wordt, na het einde van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar
bereikt heeft, in dienst gehouden voor een periode van zeven maanden met ingang van 1 juli 2013.

Art. 2. Dit besluit zal aan de belanghebbende worden meegedeeld.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van

dit besluit.

34782 MONITEUR BELGE — 30.05.2013 — BELGISCH STAATSBLAD


