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.. ' . protocol nr. 108.284 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 19 NOVEMBER 1998 DIE GEVOERD 
WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT tot instelling van een nieuwe graad- 
naam en de erbij horende salarisschaal : gespecialiseerd administratief medewerker- 
secretaris radioltv-productie (klasse 8) 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

l .  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 Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 
ondervoorzitter ; 

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

4. de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en 
Media; 

5 .  de heer Bert De Graeve, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Te- 
levisieomroep. 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door 

mevrouw Laurette Muylaert 

- 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 Jean- Paul Van der Vurst 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over bijgaand voorstel van de Raad van Bestuur van de 
VRT tot instelling van een nieuwe graadnaam en de erbij horende salarisschaal: gespe- 
cialiseerd administratief medewerker-secretaris r a d i o / t ~ - ~ r ~ d ~ ~ t i ~  (klasse 8) 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID . .- 

NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare 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 Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten I 

-__ - 
"_"_ r Eddy Baldewijns 

Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken 



vervolg protocol N. 108.284 4 i 

.Î  

LEDEN : 

Vlaams minister van Fin ciën, 
Begroting en Gezondhei f sbeleid 

Eric Van Rompuy 
Vlaams minister van Economie, KMO, 
Landbouw en Media 

-.  

'I gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse 
Radio- en Televisieomroep Q) 



VRT 
Omroep van de Vlaamse Gemeenschap 

Nota voor het Sectorcomité XVJIí van de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest 

Bijgaand vinden de leden van het Sectorcomité een voorstel tot instelling van een nieuwe graadnaam 
en de erbij horende salarisschaal. 

Bij de functieclassificatie is gebleken dat de huidige regeling voor de administratieve functies in ni- 
veau 2 - de vlakke loopbaan van correspondent - functioneel geen volledige voldoening meer schenkt. 

De functieclassificatie heeft in niveau 2 twee duidelijk onderscheiden klassen gedefinieerd, namelijk : 

- klasse 6 - administratief medewerker, waaraan voor de statutairen de vlakke loopbaan van corres- 
pondent is verbonden (hieraan wordt niets gewijzigd); voor de contractuelen wordt de loonvork 
behorend bij klasse 6 ingevoerd, overeenkomstig het SAC; 

- klasse 8 : gespecialiseerd administratief medewerker - secretaris radiom-productie, waarvoor het 
statutair barema als in bijlage wordt voorgesteld voor de statutairen; voor de contractuelen wordt 
de loonvork behorend bij klasse 8 ingeschreven, conform het SAC. 

Men zal opmerken dat bij het uitwerken van het statutair barema gepoogd werd de loonvork van klas- 
se 8 zo dicht mogelijk te benaderen evenwel met behoud van de bestaande statutaire weddeschalen. 
In het BOC van 30.10.'98 hebben leiding en vakbonden gunstig advies uitgebracht over het voostel. 

Tijdens zijn vergadering van 9 november jl. heeft de Raad van Bestuur van de VRT het voornemen 
geformuleerd bijgaand voorstel goed te keuren en dit voorstel voor advies aan het Sectorcomité XVIII 
voor te leggen. 

LUC VAN DER BORGHT 
Secretaris van de Raad van Bestuur 



Instelling van nieuwe graadnaam en weddeschaal : gespecialiseerd 
administratief m edewerker - secretaris radìo/~-productie ( k h e  8) 

1. InstelNi vsa de nieuwe eraadnaam : LcGespecialiseerd administratief medewerker - 
secretsrls radloltv-productie'' 

2. Weddeschaal 

Contractu'eie medewerkers die aangesteld worden in een van bovenvermelde functies - 
klasse 8 - stappen over in de ~?~eree.astemmeade Xooavork behorend bij klasse 8. e 

B. Statutairen : 

- 
Loonvork Masse 8 

aanvaxigs jaarloon 

~aximytn jaarloon 

Deze loopbaan is identiek aan dc laatste 3 loopbaaiistappen uit de vlakke loopbaan van 
correspondent (22bis - 2411 - 25/2), met de garantie (waarborgclausule) dat het 
nanvaagsinkomen h deze loopbaan niet lager is dam het aanvaagsinkomen van de 
overeenstemmende loonvork klasse 8. 
Om deze waarborg effectief te maken, gebeurt de Uistap In weddeschaal( 22bls met 
minimum 9 jaar fictieve ancignniteit, 
Statatairen die aangesteld worden in een betrekking van klasse 8 krljgeni toegang, - met 
behoud van. pecuniaire anciënniteit - tot de nieuwe functionele carri2lre m.in. de e 
funetlu~ele loopbaan "gespecialiseerd administratief medewerker - secretaris racllio/tv- 
product1e9'. 

Jaarloon (100%) 

667 669 

1 034 887 

Stahitair barema 

aanvang 22bis (9 jaar anc) 

na drie jaar scbkialsrsci&niiliteit (2411) 

na aegem jaar scliaaIanci&nuitejk ( L S / S )  

Jaarloon (1 00%) 

737 221 

819 742 

i 
1.066 414 


