
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 174.520 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 
DECEMBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Voorstel van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Radio- en Televi- 
sieomroep m.b.t. de verlenging van de bijlagen van het sectoraal 
akkoord 2001-2005 voor contractuele personeelsleden (SAC 11) met 
één j aar. 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening; 

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 ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heer Jean-Paul Van der Vurst 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over het voorstel van de Raad 
van Bestuur van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep m.b.t. de ver- 
lenging van de bijlagen van het sectoraal akkoord 2001-2005 voor 
contractuele personeelsleden (SAC 11) met één jaar. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

De afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden vestigen de 
aandacht op de bijlage met betrekking tot de jaarlijkse vakantie. 
Zij stellen dat in elk geval het APKB, minimale rechten, vanaf 1 
januari 2002 van toepassing is. Voor deze afvaardigingen is dit 
duidelijk de absolute ondergrens, zowel voor contractuelen als voor 
statutairen. 
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DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

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

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 
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Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 

Bert De Graeve - .-.- 
C ebef'égeerd bestuurder van de 

Vlaamse Radio- en ~elevisieomroep- 



VEI 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep 

HRM & Logistiek 

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

Betreft : Sectoraal Akkoord 200 1-2005 voor contractuele personeelsleden (SAC 11) 

De Raad van Bestuur heeft in zijn vergadering van 30 april 2001 het akkoord goedgekeurd dat na 
onderhandelingen in het sectorcomité XVIII van 23 april 2001 bereikt werd. 

Een aantal bijlagen bij dit Sectoraal akkoord hebben een geldigheidsduur tot en met 31 december 
2001. Bedoeling was dat, na onderhandelingen en in functie van andere onderhandelinsgdossiers 
zoals het werkreglement en de kosten eigen aan de werkgever (inbegrepen het woonwerkverkeer) er 
nieuwe teksten zouden zijn die vanaf 1 januari 2002 de oude zouden vervangen. 
De onderhandelingen konden echter om diverse redenen niet tijdig afgerond worden. 

Om te vermijden dat men voor een aantal essentiële aangelegenheden, zoals de functieverloning 
(bijlage 3 SAC II), diverse vergoedingen (bijlage 5 SAC 11) en de regeling inzake afwezigheden, 
waaronder vakantie (bijlage 6 SAC II), in een vacuüm terecht komt, stellen de onderhandelaars (zowel 
langs directie- als langs vakbondskant) voor om de geldigheidsduur van de bewuste bijlagen met één 
jaar te verlengen. 

Met hoogachting, 

Hugo De Vreese 

Directeur Human Resources & Logistiek 


