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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 16 
JANUARI 2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Nota aan het Sectorcomité XVIII van 16 januari 2006 m.b.t. 
- Verlenging geldigheidsduur van het sectoraal akkoord tot re- 

geling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht van 
vermogensrechten van de losse uitvoerende kunstenaars met een 
arbeidsovereenkomst bij de VRT en hun morele rechten alsook 
tot regeling van de vergoeding voor bepaalde exploitatiewij- 
zen. 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Bui- 
tenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

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

4. de heer Tony Mary, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- 
en Televisieomroep. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- 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 ACV-Openbare Diensten en de ACV- 
Transport en Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Jean-Paul Van der Vurst 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaandenota aan het 
Sectorcomité XVIII van 16 januari 2006 m.b.t. 

- Verlenging geldigheidsduur van het sectoraal akkoord tot re- 
geling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht van 
vermogensrechten van de losse uitvoerende kunstenaars met een 
arbeidsovereenkomst bij de VRT en hun morele rehten alsook 
tot regeling van de vergoeding voor bepaalde exploitatiewij- 
zen. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten: 

De / 

van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de Chris- 

/ '  telijke Syndicaten der Openbare 
I Diensten 

zaken, 

Voor pet Vrij Syndicaat v 
Openvaar Ambt Dirk Van Mechelen 

Vlaams mlnlster van Financien en 
-- --l!degrotlng en Rulmtelljke Ordening 

c 

1 c Tony Mary 
gedelegeerd bestuurder van de 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep 
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Vlaamse Radio- en Televisieomroep 
HR & Facility Management 

Nota aan het Sectorcomité XVIII van 16 januari 2006 

Betreft: Verlenging geldigheidsduur van het sectoraal akkoord tot regeling van de omvang en 
de modaliteiten van de overdracht van vermogensrechten van de losse uitvoerende 
kunstenaars met een arbeidsovereenkomst bij de VRT en hun morele rechten alsook tot 
regeling van de vergoeding voor bepaalde exploitatiewijzen. 

Als resultaat van de besprekingen op 20 december 2005 stellen alle partijen (zowel langs directie- als 
langs vakbondskant) voor om de geldigheidsduur van het sectoraal akkoord tot regeling van de 
omvang en de modaliteiten van de overdracht van vermogensrechten van de losse uitvoerende 
kunstenaars met een arbeidsovereenkomst bij de VRT en hun morele rechten alsook tot regeling van 
de vergoeding voor bepaalde exploitatiewijzen dat ingang vond op 1 juli 1999 te verlengen tot 30 juni 
2006. 

De VRT verbindt er z~ch tevens toe om de rechten, zoals beschreven in dit sectoraal akkoord, ook 
verder toe te passen op de binnen de VRT tewerkgestelde uitzendkrachten. 

Bedoeling is dat, na onderhandelingen waarbij ondermeer rekening zal worden gehouden met de 
technologische ontwikkelingen van het omroepen in een digitale omgeving, nieuwe teksten worden 
opgesteld die vanaf 1 juli 2006 de oude zullen vervangen. 

Hugo De Vreese 
algemeen directeur HR & Facility Management 
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