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[C − 2022/42834]
18 NOVEMBER 2022. — Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009

betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009
betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 143/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, ingevoegd bij het
decreet van 23 december 2016, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 3. In artikel 143/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016, worden aan
paragraaf 1, 2°, b), de volgende zinnen toegevoegd:

“De netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 1°, van dit decreet, die erkend wordt na
1 januari 2023, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het generalistische profiel of
muziekaanbod. Een deel van dat muziekaanbod bestaat uit Nederlandstalige en Vlaamse muziekproducties.”.

Art. 4. In artikel 143/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016, wordt in paragraaf
2, tweede lid, 6°, het woord “voorwaarde” vervangen door het woord “voorwaarden”.

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

Brussel, 18 november 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding,
B. DALLE

Nota

(1) Zitting 2022-2023
Documenten: – Ontwerp van decreet: 1436 – Nr. 1
– Amendementen: 1436 – Nr. 2

– Verslag: 1436 – Nr. 3
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering: 1436 – Nr. 4
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 16 november 2022.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2022/42834]
18 NOVEMBRE 2022. — Décret modifiant le décret du 27 mars 2009

relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion
et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l’article 143/1 du décret 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, inséré par le décret
du 23 décembre 2016, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 3. Le paragraphe 1er, 2°, b), de l’article 143/2 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est
complété par les phrases suivantes :

« L’organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l’article 143/1, alinéa 1er, 1°, du présent décret, qui sera
agréé après le 1er janvier 2023, diffuse une partie importante de l’offre par la concrétisation du profil généraliste ou de
l’offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales néerlandaises et flamandes. ».
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Art. 4. Dans le paragraphe 2, alinéa 2, 6°, de l’article 143/2 du même décret, inséré par le décret du
23 décembre 2016, les mots « de la condition » sont remplacés par les mots « des conditions ».

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

Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises,
de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,

B. DALLE

Note

(1) Session 2022-2023
Documents : – Projet de décret : 1436 – N° 1
– Amendements : 1436 – N° 2

– Rapport : 1436 – N° 3
– Texte adopté en séance plénière : 1436 – N° 4
Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 novembre 2022.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/34304]

18 NOVEMBER 2022. — Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft
klokkenluiders (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst

Art. 2. Aan artikel 1bis van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst,
ingevoegd bij het decreet van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2015, wordt een punt 4° toegevoegd,
dat luidt als volgt:

“4° richtlijn 2019/1937/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming
van personen die inbreuken op het Unierecht melden.”.

Art. 3. Aan artikel 2bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het
decreet van 17 juli 2015, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“5° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018.”.

Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 23 juni 2006 en 17 juli 2015,
wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:

“§2. De Vlaamse Ombudsdienst heeft ingevolge artikel III.60/4, §1 en §3, van het Bestuursdecreet tevens als
opdracht meldingen te onderzoeken van externen en personeelsleden van de overheidsinstanties over inbreuken die
deze overheidsinstanties begaan.

Dit kan na melding conform artikel III.60/3, §1 en §2, of artikel III.60/3, §3, van het Bestuursdecreet ofwel
rechtstreeks, als zij menen dat de inbreuk bij interne melding niet doeltreffend kan behandeld worden of dat er een
risico op represailles bestaat.”.

Art. 5. Artikel 12bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, en gewijzigd bij het decreet
van 23 juni 2006, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 12bis. Personeelsleden van de overheidsinstanties en externen kunnen schriftelijk of mondeling bij de
Vlaamse Ombudsdienst, in zijn hoedanigheid van meldingskanaal, inbreuken of informatie over inbreuken, begaan
door deze overheidsinstanties, als vermeld en onder de voorwaarden van artikel 3, §2, melden.

Deze meldingen kunnen anoniem gebeuren. De Vlaamse Ombudsdienst zendt een ontvangstmelding aan de
melder binnen de zeven dagen nadat hij de melding heeft ontvangen, tenzij de melder zich uitdrukkelijk verzet tegen
die ontvangstmelding of het krijgen van die ontvangstmelding de bescherming van de identiteit van de melder in
gevaar brengt.

De Vlaamse Ombudsdienst kan bij meldingen beslissen om de melding niet in behandeling te nemen indien de
inbreuk van geringe betekenis is of indien de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van de
melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat.

In de gevallen, vermeld in het derde lid, stuurt de Vlaamse Ombudsdienst de melder binnen zeven dagen nadat
hij de melding heeft ontvangen, de beslissing om de melding niet in behandeling te nemen en een motivering voor deze
beslissing.”.
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