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protocol nr 73.176 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 17 MAART 1997 DIE GEVOERD WERDEN 
IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST. 

m: 

artikel 19 van het voorontwerp van decreet houdende het statuut van de Vlaamse 
Mediaraad en de oprichting van het Vlaams Commissariaat voor de Media 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid ; 

4. de heer Er i c  Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Land- 
bouw en Media. 

enerzijds, 

en de afiaardigingen van de twee representatieve vakbonden : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over artikel 19 van het voorontwerp van decreet 
houdende het statuut van de Vlaamse Mediaraad en de oprichting van het Vlaams 
Commissariaat voor de Media 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

V r de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
O&, Diensten : 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van \ Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie " 

Voor de F deratie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicat n der Openbare Diensten 

/" á' 

minis r vice-president 
regeri h en Vlaams 
Onderwijs en 
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Leden 

Vlaams minister van ~inafciën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid 

E r i c  Van Rompuy 
Vlaams minister van Economie, KMO, 
Landbouw en Media 

prt 73.176 



Tekst van het voorontwerp van decreet houdende het statuut van de Vlaamse Mediaraad en tot 
oprichting van het Vlaams Commissariaat voor de Media 

Hoofdstuk V. Personeel 

Art. 19. De Vlaamse regering stelt aan het Commissariaat ambtenaren ter beschikking 
overeenkomstig de bepalingen van het verlof voor opdracht zoals voorzien in het besluit van 
de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel. 
De Vlaamse regering kan een verantwoordelijkheidstoelage toekennen. 

Tekst van de memorie van toelichting van het voorontwerp van decreet houdende het statuut 
van de Vlaamse Mediaraad en tot oprichting van het Vlaams Commissariaat voor de Media 

Hoofdstuk V. Personeel 

Art. 19. Omwille van de onafhankelijkheid wordt een beroep gedaan op ambtenaren. Zij 
worden in het kader van een verlof voor opdracht van algemeen belang vanuit het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld. 
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betaalt de salarissen van betrokkenen. De 
inkomsten van het Commissariaat zullen terecht komen in de algemene middelenbegroting 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
De verantwoordelijkheidstoelage kan slechts worden toegekend aan het personeelslid dat de 
leiding heefi van het Commissariaat en voor zover betrokkene geen graad van de rang A2 
heefi. De verantwoordelijkheidstoelage is vergelijkbaar met de regeling voor de 
diensthoofdentoelage en zal worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 
X111 72 van het Vlaamse personeelsstatuut. 
Voor de inspecties, de controles en de opvolging van de dossiers die bij het Commissariaat 
worden aanhangig gemaakt, zal een beroep worden gedaan op personeel van het departement 
Wetenschap, Innovatie en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 


