COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Regeling besluitvorming en werkwijze College
Commissariaat voor de Media
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op artikel 11, derde lid, van de
Mediawet (Stb. 1987, 249);
Gelet op artikel 25 van de regeling
van 6 april 1988, zoals gewijzigd op
21 november 1990 (Stcrt, 1990, 248);
Besluit:
De Regeling besluitvorming en werkwijze College Commissariaat voor de
Media vast te stellen als volgt:
Hoofdstuk I Taken van voorzitter en
andere leden van het Commissariaat
voor de Media gezamenlijk
Artikel 1
De voorzitter en de andere leden van
het Commissariaat voor de Media
gezamenlijk, hierna te noemen het
College, zijn belast met de uitvoering
van de bij of krachtens de Mediawet
aan het Commissariaat voor de
Media opgedragen taken.
Artikel 2
Het College bestaat uit drie of vijf
leden en heeft de leiding van de werkzaamheden van het personeel van het
Commissariaat voor de Media.
Artikel 3
1. Naast de taakverdeling die in deze
regeling op basis van artikel 11, derde
lid, Mediawet wordt aangebracht,
kan het College met inachtneming
van artikel 11, tweede lid, Mediawet
bij unanieme besluitvorming een of
meer van zijn leden belasten met het
namens het Commissariaat voor de
Media uitvoeren van delen van zijn
taak.
2. Het College kan nader de vervanging regelen ingeval van tijdelijke
afwezigheid van de voorzitter of een
ander lid belast met het uitvoeren van
een deel van de taak van het
Commissariaat voor de Media.
Artikel 4
1. Het College:
a. stelt de afdelingen bij het
Commissariaat voor de Media in of
heft deze op;
b. benoemt en ontslaat het personeel

van het Commissariaat voor de
Media;
c. ziet toe op de naleving van het op
het Algemeen Rijksambtenaren
Reglement gebaseerde rechtspositiereglement Commissariaat voor de
Media;
d. voert de bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur gestelde regels
over de bezoldiging en de verdere
rechtspositie van de voorzitter, de
leden en het personeel van het
Commissariaat voor de Media uit;
e. is bevoegd tot het nemen van
maatregelen, waaronder de maatregel
tot schorsing, bij plichtsverzuim van
het bij het Commissariaat werkzame
personeel.
Artikel 5
Gelet op het bepaalde in artikel 13,
eerste lid, van de Mediawet, draagt
het College er zorg voor, dat de
besluiten van het Commissariaat voor
de Media tijdig aan de Minister van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen worden meegedeeld.
Hoofdstuk II Taken van de voorzitter
Artikel 6
1. De voorzitter zit de vergaderingen
van het College voor.
2. De voorzitter stelt tijd, plaats en
agenda van de vergaderingen van het
College vast.
3. Bij ontstentenis van de voorzitter
worden de in het eerste en tweede lid
vermelde taken waargenomen door
het in anciënniteit oudste lid van het
College.
Artikel 7
1. De voorzitter draagt er zorg voor
dat alle tot de taak en bevoegdheid
van het College behorende zaken in
de vergaderingen van het College aan
de orde komen.
2. De voorzitter ziet namens het
College toe op de juiste uitvoering
van de besluiten van het College.
Artikel 8
De voorzitter doet de besluiten terzake van het financiële beheer van het
Commissariaat voorbereiden en
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draagt zorg voor het opstellen van de
jaarrekening, voor het opstellen van
de begroting en voor de bewaking
daarvan.
Artikel 9
De voorzitter draagt zorg voor de
naleving van de regels ten aanzien
van de werkwijze van het College.
Hoofdstuk III Nadere verdeling van
taken
Artikel 10
1. Tot de taken van het College behoren:
a. de algemene beleidszaken op het
gebied van het Commissariaat voor
de Media;
b. de algemene juridische en bestuurlijke zaken;
c. het communicatiebeleid;
d. representatie;
e. de personeelszaken;
f. de zorg voor de interne organisatie;
g. het doen voorbereiden van de
besluiten terzake van de toewijzing
van zendtijd en het verlenen van toestemmingen voor het verzorgen van
omroepprogramma’s;
h. het doen voorbereiden van de
besluiten in het kader van bestuurlijke handhaving terzake van toegang
tot omroepnetwerken;
i. het doen voorbereiden van de
besluiten terzake van het financiële
toezicht, besluiten over nevenactiviteiten, neventaken en verenigingsactiviteiten daaronder begrepen;
j. het doen voorbereiden van de
besluiten op het gebied van de materiële middelen ten behoeve van de
realisering en uitzending van programma’s;
k. de zorg voor de Monitor
Mediaconcentraties;
l. het doen voorbereiden van de
besluiten terzake van het gebruik van
de zendtijd;
m. het doen voorbereiden van de
besluiten terzake van het toezicht op
de inhoud van de programma’s.
2. De in het eerste lid genoemde
taken worden ondergebracht in portefeuilles die worden toebedeeld aan de
onderscheiden leden van het

1

Commissariaat. Besluiten over de
samenstelling en de toedeling van de
portefeuilles worden bij unanieme
besluitvorming genomen.

6. De voorzitter en de andere leden
hebben ieder één stem.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 11, tweede lid, Mediawet, worden
besluiten van het Commissariaat voor
Hoofdstuk IV Van de vergadering
de Media genomen bij meerderheid
van stemmen.
Artikel 11
8. Indien door de voorzitter of een
1. Het College vergadert als regel
der andere leden hoofdelijke stemwekelijks volgens een van te voren
ming wordt gevraagd, geschiedt deze
vastgesteld rooster en overigens zo
over zaken mondeling en over persodikwijls als een lid daartoe de wens te nen schriftelijk.
kennen heeft gegeven.
9. Indien de voorzitter of een der
2. De vergaderingen kennen afzonandere leden zich van stemming ontderlijke onderdelen Beleid en Beheer. houdt en daardoor de stemmen sta3. De vergaderingen worden bijgeken, wordt in de eerstvolgende vergawoond door de secretaris, die zorg
dering opnieuw gestemd. Staken de
draagt voor het opstellen van de
stemmen opnieuw dan wordt het
besluitenlijst. Bij ontstentenis van de
voorstel geacht te zijn verworpen.
secretaris wordt de besluitenlijst opge- 10. In het kader van actieve opensteld door een vervanger, aan te wijbaarheid wordt van besluiten het
zen door het College.
beleid betreffende mededeling gedaan
4. Het College kan bepalen dat afdein het eigen publicatieblad Co.media,
lingshoofden, of bij ontstentenis hun
alsmede op de website van het
plaatsvervangers, alsmede de commu- Commissariaat voor de Media. De
nicatiemanager, de P&O adviseur en
mededeling gaat vergezeld van een
de coördinator van het bedrijfsbureau korte verduidelijkende toelichting.
de vergaderingen bijwonen.
5. Rechtsgeldige besluiten van het
Hoofdstuk V Wijziging
Commissariaat voor de Media kunnen onverminderd het bepaalde in
Artikel 12
artikel 11, tweede lid, Mediawet
Wijziging van deze regeling geschiedt
alleen worden genomen in een verga- bij meerderheid van stemmen in een
dering waarin ten minste twee leden
vergadering waarin alle leden aanweaanwezig zijn.
zig zijn, onder het voorbehoud van
instemming door de Minister.
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Slotbepaling
Artikel 13
1. De regeling van 6 april 1988, goedgekeurd door de Minister van Welzijn
Volksgezondheid en Cultuur bij brief
van 19 april 1989, zoals gewijzigd op
21 november 1990 (Stcrt. 1990, 248)
en goedgekeurd door de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
bij brief van 6 december 1990 wordt
ingetrokken,
2. Deze regeling treedt, na instemming door de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in werking met ingang van de
tweede dag na dagtekening van de
Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst.
Vastgesteld, 26 maart 2002.
J.J. van Cuilenburg, voorzitter.
L. van der Meulen, commissaris.
De staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen heeft met
deze regeling ingestemd bij brief d.d.
18 juli 2002, MLB/JZ/2002/28.480.
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