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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

l .  de heer h e s  Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

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

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

4. de heer Piet Van Roe, 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 Diensten 
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 40s Mermans 

anderzijds, 



vervolg p r o t o c o l  n r .  2 4 1 . 7 7 9  3 

Werd een éénparin akkoord afqesloten over biinaande nota van de 
VRT aan het sectorcomité XVIII van 18 december 2006 m.b.t. SAC 2007. 

Bijgaand document maak integraal deel uit van dit protocol. 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Leterme 
ter-president van de Vlaamse regering 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbáar Ambt 
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1' 
Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

4 .  ~ B L ~ ~  

Piet Van Roe 
gedelegeerd bestuurder van de 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep 



Vlaamse Radio- en Televisieomroep 
HR & Facility Management 

Nota aan het Sectorcomité XVIII van 18 december 2006 

Betreft : SAC 2007 

1. Inleiding 

De VRT sloot met de vakorganisaties een Sectoraal Akkoord af voor het Contractueel personeel voor 
de geldigheidsperiode 2003-2006. 

Voorlopig worden enkel voor het jaar 2007 een áantai aanpassingen voorgesteld. 

2. Voorstel tekstwijziging SAC en bijlagen 

De directie stek voor volgende aanpassingen door te voeren aan de tekst van het SAC 2003-2006 en 
aan haar bijlagen. 

2.1 Algemeen 

Waar de tekst van het SAC 2003-2006 inclusief de bijlagen melding maakt van "2003-2006' wordt dit 
geschrapt en vervangen door "2007. 

2.2 Artikel 2 

De tekst van artikel 2 wordt geschrapt en vervangen door: 

"Het SAC treedt in werking op 1 januari 2007 en vervangt vanaf die datum het SAC 2003-2006. Het is 
één jaar geldig." 

2.3 Artikel 15 

De zin "De loonvorken die vanaf 1 januari 2003 gelden worden als bijlage 4 bij dit SAC gevoegd." wordt 
geschrapt en vervangen door: "De loonvorken die vanaf 1 januari 2007 gelden worden ais bijlage 4 bij 
dit SAC gevoegd." 

2.4 Artikel 15 quater 

De titel en de tekst van artikel 15 quater worden geschrapt en vervangen door: 

"Artikel 15 quater - Loonaanpassing in 2007 

In 2007 wordt 1,75% ais loonaanpassing op het jaarloon (1 00%) toegepast. 

De loonaanpassing van het geïndexeerde jaarloon kan nooit kleiner zijn dan £384." 
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i Met opmaak: 
j opsommingstekens en 
i nummerino 



2.5 Bijlage 4 

- In bijlage 4 wordt de zin "Onderstaande tabellen zijn van toepassing vanaf 1 mei 2004" geschrapt 
en vervangen door: "Onderstaande tabellen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2007". 

- In bijlage 4 wordt het bedrag van het aanvangsjaarloon (100%) voor klasse 1 van "13.025,20" 
gewijzigd naar "1 3.234,20. 

- In bijlage 4 wordt het bedrag van het aanvangsjaarloon (100%) voor klasse 2 van "13.074,58" 
gewijzigd naar "1 3.234,20. 

- In bijlage 4 wordt de zinsnede "index 137,28% (september 2005)" geschrapt en vervangen door: 
"index 140,02% (november 2006)". 

- In bijlage 4 wordt het bedrag van het geïndexeerd aanvangsjaarloon (index 140,02%) voor klasse 
1 van "20.741,95" gewijzigd naar "21.495,41". 

- In bijlage 4 wordt het bedrag van het geïndexeerd aanvangsjaarloon (index 140,02%) voor klasse 
2 van "20.820,59 gewijzigd naar "21.495,41". 

- In de tekst van bijlage 4 wordt als voetnoot onderaan toegevoegd: "aangepast aan index 
november 2006". 

2.6 Bijlage 5 

In bijlage 5 van het SAC 2003-2006 wordt de zin "Deze lijst is geldig tot en met 31 december 2006 
geschrapt en vervangen door: "Deze lijst is geldig tot en met 31 december 2007." 
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