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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 2006/35318]N. 2006 — 928
10 FEBRUARI 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het

decreet van 16 december 2005 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige
bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

De Vlaamse Regering,

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en
15 juli 2005;

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, inzonderheid op
artikel 169, § 2, 7° en 8°, gewijzigd bij het decreet van 16 december 2005;

Gelet op het decreet van 16 december 2005 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de
decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 oktober 1996 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden aan
ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake Media;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat, in het belang van de continuïteit van het bestuur en de normale werking van de instellingen,

de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de
Media, zo snel mogelijk in werking moet gesteld worden nu de nieuwe organisatiestructuur van de Vlaamse
administratie in werking is getreden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media en Toerisme;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bepalingen van het decreet van 16 december 2005 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005,
hebben uitwerking met ingang van de datum van dit besluit, met uitzondering van de bepalingen van artikel 169, § 2,
7° en 8°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, zoals gewijzigd
bij het decreet van 16 december 2005, die in werking treden op de datum te bepalen door de Vlaamse Regering, nadat
hierover een samenwerkingsakkoord met de federale overheid in werking is getreden.

Art. 2. Dit besluit treedt inwerking op de datum van goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Art. 3. De minister, bevoegd voor het Mediabeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 februari 2006.

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

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2006/35318]F. 2006 — 928
10 FEVRIER 2006. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant la date d’entrée en vigueur du décret du

16 décembre 2005 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Regulator voor
de Media » (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la
radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et
15 juillet 2005;

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, notamment l’article 169, § 2,
7° et 8°, modifié par le décret du 16 décembre 2005;
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Vu le décret du 16 décembre 2005 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse
Regulator voor de Media » et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision,
coordonnés le 4 mars 2005, notamment l’article 18;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’administration flamande;
Vu l’arrêté ministériel du 2 octobre 1996 portant délégation de certaines compétences en matière des Médias aux

fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que dans l’intérêt de la continuité de l’administration et le fonctionnement normal des institutions, la

création de l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Regulator voor de Media », doit être mise en œuvre
sans délai vu l’entrée en vigueur de la nouvelle structure organisationnelle de l’administration flamande;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du
Tourisme;

Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Les dispositions du décret du 16 décembre 2005 portant création de l’agence autonomisée externe de
droit public « Vlaamse Regulator voor de Media » et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la
radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, produisent leurs effets à la date du présent arrêté, à
l’exception des dispositions de l’article 169, § 2, 7° et 8°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision,
coordonnés le 4 mars 2005, tels que modifiés par le décret du 16 décembre 2005, qui entrent en vigueur à la date fixée
par le Gouvernement flamand, après l’entrée en vigueur d’un accord de coopération avec l’autorité fédérale.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2006/35317]N. 2006 — 929

10 FEBRUARI 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het bedrag van de vergoedingen
en de vergoedingen voor reis- en verblijfsonkosten die aan de leden van de Vlaamse Regulator voor de Media
worden toegekend

De Vlaamse Regering,

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, inzonderheid op
artikel 168, § 4, derde lid, zoals het werd ingevoegd bij het decreet van 16 december 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 februari 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan de voorzitter van de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media wordt een
forfaitaire jaarlijkse vergoeding van 15.000 euro toegekend.

Art. 2. De leden van de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media ontvangen een jaarlijkse
forfaitaire vergoeding van 10.000 euro.

Art. 3. Aan de voorzitter en de leden van de algemene kamer en van de kamer voor onpartijdigheid en
bescherming van minderjarigen kan presentiegeld worden toegekend van 250 euro per zitting.

Per dag kan maar één keer presentiegeld worden toegekend.

Art. 4. Aan de voorzitter en de leden van de algemene kamer en van de kamer voor onpartijdigheid en
bescherming van minderjarigen kunnen daarenboven nog reis- en verblijfskosten worden vergoed, die in geen geval
meer mogen bedragen dan de vergoedingen die ambtenaren van de rang A3/A4 van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap ontvangen.

Art. 5. Het presentiegeld en de vergoeding van reis- en verblijfskosten, bedoeld in artikel 3 en 4, worden periodiek
aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig artikel 13 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen
en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering,
voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en
ondernemingen die onder de Vlaamse Regering ressorteren.
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