
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 
DECEMBER 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de aanpassing 
premies mess 



vervolg protocol nr. 14 1.392 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimte- 
lijke Ordening en Media; 

4. de heer Bert De Graeve, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse 
Radio- en Televisieomroep. 

enerzijds, 

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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Jean-Paul Van der Vurst 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 141.392 

Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand voorstel van de 
Raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de aanpassing premies mess. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol 

Brussel, 23 december 1999 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

--- - - - -  

Patrlck Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van F i -  
nancien, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Aan elege eden, Ambt narenzaken 
P 



vervolg protocol nr. 14 1.392 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Economie, 
Ruimtelijke Ordening en Media 

Bert JJE G r a w e -  D-- i _-- -- - \ 
gedelegeerd bestuurder van de 
Vlaamse Radio- en Televisie- 
omroep 



BIJLAGE B I J  PROTOCOL NR. 141.392 

-T 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep 

Nota aan het Sectorcomité XVIII van de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest 

Betreft : Aanpassing premies mess. 

Bij de goedkeuring van de reorganisatie van de mess in het BOC van 29.07.1999 werd er akte van 
genomen dat directie en vakbonden zo snel mogelijk een regeling zouden vinden voor de premies die 
tot nog toe aan de medewerkers van de dienst catering worden uitbetaald. Hierbij zou worden uitge- 
gaan van de bekommernis om enerzijds een wettelijk aanvaardbare regeling te treffen en anderzijds de 
huidige voordelen van het personeel te vrijwaren. 

1 .  Premie supplementaire verantwoordelijkheid: deze premie bedraagt nu 100 BEF per dag of 50 
BEF per halve dagprestatie in een hogere functie. Deze premie werd tot nog toe netto uitbetaald 
door de VZW Sociale Werken. 

Na de volledige invulling van het contingent en de vereiste selecties zal deze premie eerder nog 
uitzonderlijk worden toegekend. 

Uit fiscaal- en sociaalrechtelijke overwegingen is het aangewezen de bovengenoemde premie niet 
meer netto uit te betalen. Daarom wenst de VRT het vast bedrag op te trekken tot 200 BEF bruto 
per dagprestatie of 100 BEF bruto per halve dagprestatie. 

2. Premie drankvergoeding: deze premie bedraagt 35 BEF en werd tot nog toe netto uitbetaald naar 
rato van het aantal gepresteerde dagen (zie verder punt 3). De uitbetaling van de premie werd 
evenwel per 1. 7. 1999 stopgezet. 

3. Gratis maaltijden: volgens de VRT- boekhouding is het niet toegestaan om aan personeelsleden 
gratis maaltijden te verstrekken. De fiscus legt een minimum tussenkomst op van 44 BEF per ge- 
noten maaltijd. Indien men toch gratis maaltijden zou verstrekken bestaat de kans dat de fiscus dit 
gaat beschouwen als een voordeel in natura en hierop een dito belasting zal innen. Daarenboven 
riskeert de VRT als werkgever een boete van 300% op het ontdoken bedrag. We hebben hierover 
het advies van een consultant ingewonnen en deze wist ons mee te delen dat ook voor het perso- 
neel van de ALMA er per prestatiedag 44 BEF van hun loon wordt ingehouden als tussenkomst in 
de prijs van de maaltijd. Het lijkt aangewezen om voor het eigen personeel van de mess een verge- 
lijkbare regeling van toepassing te maken. 

Uitgaande van de bekommernis om de huidige voordelen voor de medewerkers van de dienst cate- 
ring te vrijwaren wenst de VRT aan de medewerkers van de dienst catering per dagprestatie een 
premie toe te kennen van 150 BEF bruto. Deze premie vervangt de premie drankvergoeding en 
compenseert de afhouding van 44 BEF per genoten maaltijd. 

Wat betreft de inhouding op het Ioon van een bedrag van 44 BEF per genoten maaltijd (cfr. rege- 
ling ALMA) moet er wel de aandacht worden op gevestigd dat de VRT niet gemachtigd is om dit 
te doen tenzij de medewerker hiertoe individueel een machtiging verleent aan de VRT. 

Personeelsleden die geen machtiging hiertoe wensen te geven verliezen dan ook het recht op de 
premie en zij hebben geen recht op een gratis maaltijd. 

Het Basisoverlegcomité (BOC) bracht terzake op 25 november 1999 een eenparig gunstig advies 
uit. 



4. Raad van Bestuur 

Tijdens zijn vergadering van 6 december 1999, heeft de Raad van Bestuur het voornemen gefor- 
muleerd 

a) onderstaande regeling goed te keuren : 

1. De premie voor supplementaire verantwoordelijkheid in de mess wordt opgetrokken tot 
200 BEF bruto per dagprestatie of 100 BEF bruto per halve dagprestatie. 

2. De premie drankvergoeding van 35 BEF per dagprestatie wordt afgeschaft. 

3. Aan de medewerkers van de dienst catering wordt per dagprestatie een premie toegekend 
van 150 BEF bruto. 

4. Op de wedde van de medewerkers van de dienst catering wordt, per dagprestatie waarop 
een gratis maaltijd wordt genoten, een bedrag van 44 BEF ingehouden. 

5. Deze vergoedingen worden gekoppeld aan de indexering van de verloningsbestanddelen 
en kostenvergoedingen, zoals bekrachtigd door de Raad van Bestuurin zijn vergadering 
van 8 november 1999 (cfk. protocol Comité XVIII nr 139.381). 

6. Deze maatregelen gaan in met terugwerkende kracht 1.7.1999. 

b) dit voornemen voor onderhandeling voor te leggen aan het Sectorcomité XVIII van de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams Gewest. 

LUC Van der Borght 
Secretaris Raad van Bestuur 


