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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, 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 Dirk Wauters, 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 Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over biiqaand voorstel m.b.t. 
aanpassing mandaten nieuwsproject. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

k 1,' 

Kris Peeters 
Minister-preside Vlaamse Regering 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor,het Vrij Syndicaat van het 
opep(baar Ambt 
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Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Dirk Wauters 
gedelegeerd bestuurder van de 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep 



Vlaamse Radio- en Televisieomroep 
directie HR HC - 0751 40- 2 juli 2007 

Nota aan het BOC van 28 juni 2007Sectorcomité XVIII van 16 juli 
2007: 

mandaten nieuwsproject 

l .  Inleiding 

De directie wenst bij de implementatie van het nieuwsproject de mandatenstructuur aan te passen. 

Een mandaat wordt uitgedrukt in een bruto toelage per maand die in verhouding staat tot de 
bijkomende verantwoordelijkheid, wijziging enlof toevoegingen die niet behoren tot de gebruikelijke 
verantwoordelijkheden van de functie. 

2. Voorgeschiedenis 

De huidige bijlage 2c bij het Administratief personeelsstatuut en bijlage 3 bij het Sectoraal Akkoord 
Contractuelen bevatten momenteel de volgende mandaten met betrekking tot de nieuwsdiensten: 

/ Titel mandaat l 
1 Eindredacteur type B 1 
/ Eindredacteur type C 

1 Chef nieuws tv l 
Coördinator verslaggeving radio 

Coördinator nieuws radio 

1 Eindredacteur radio-nieuwsdienst * / 
- - 

* de taken en verantwoordelijkheden van eindredacteur radio-nieuwsdienst worden vergoed via een 
dagpremie (gekoppeld aan de schommelingen van de index) 

De bijkomende verantwoordelijkheid die niet tot de gebruikelijke verantwoordelijkheid van de functie 
van journalist behoort omvat voor de mandaten eindredacteur type B (208,26 EUR -100% spilindex 
138,Ol) en C (418,99 EUR -100% spilindex 138,l) ondermeer: 

Het plannen van redactioneel werk, mensen en middelen 
Instaan voor de samenstelling, vorm, inhoud en kwaliteit van de informatieprogramma's van de 
nieuwsdienst in functie van de afgesproken profielen en het mission statement van de omroep 
Begeleiden, coachen, aansturen, inspireren van verslaggevers 
Leiding geven 
Overleg met andere redacties en correspondenten 

3. Voorstel 
De directie wenst bij de implementatie van het nieuwsproject de mandatenstructuur aan te passen. 

Vanaf 1 juni 2007 worden er twee nieuwe mandaten ingevoerd die de vorige vervangen: 
- Mandaat nieuwsdienst type B (20826 EUR -100% spilindex 138,Ol) 
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- Mandaat nieuwsdienst type C (418,99 EUR -100% spilindex 138,l) 

Tot eind augustus wordt een overgangsperiode gehanteerd waarbij er geleidelijk overgegaan wordt 
van het bestaande contingent mandaten, inclusief deze op basis van een dagpremie, naar het nieuwe 
contingent mandaten nieuwsdienst type B en C. Bij de overgang van de bestaande mandatenlijst naar 
de nieuwe mandaten nieuwsdienst type B en C, wordt er over gewaakt om een mandaatpremie in deze 
periode geen tweemaal uit te betalen voor eenzelfde inhoud. 

De mandaten Chef nieuws tv, Coördinator verslaggeving radio, Coördinator nieuws radio en 
Eindredacteur radio-nieuwsdienst worden vanaf 1 september 2007 volledig geschrapt. 

Het mandaat eindredacteur Type B en het mandaat eindredacteur type C blijven bestaan voor niet- 
nieuwsdienstgebonden eindredacteurs. De eindredactie dient gevoerd te worden voor een programma 
dat kadert binnen de informatieve opdracht van de VRT en waar de eindredacteur een bijzondere 

P verantwoordelijkheid draagt die niet tot de gebruikelijke verantwoordelijkheid van de functie behoort. 
Het gewijzigde mandaat eindredacteur type B en C gaat in bijlage. 

4. Gehanteerde principes bij het toekennen van het mandaat nieuwsdienst type 
B en het mandaat nieuwsdienst type C 

4.1 Algemene principes 
- We streven naar een efficiënte en kwaliteitsgedreven organisatie door de beste 

verantwoordelijken, eindredacteurs en redactiecoördinatoren in te zetten. 

- Volgende rollen willen we als mandaatíunctie laten invullen omdat ze idealiter maar 
voor een beperkte periode door dezelfde persoon worden ingevuld: 

De redactiecoördinatoren die de rol als chef op zich nemen 

De verantwoordelijke uitzendredactie die naast een coördinerende rol ook 
eindredactie op zich neemt 

Eindredacteurs die leiding geven aan journalisten van klasse 6 binnen het 
nieuwsproject., dus niet van toepassing op online of Karrewiet. 

- Mandaten worden toegekend zolang de opdracht duurt en zijn dus per definitie eindig. 
Er wordt vooraf een (verlengbare) periode afgesproken. 

- We verminderen de bedragen van de huidige premies voor de mandaten niet. 

- We hanteren dezelfde principes voor radio, TV, online . 
- We stimuleren permanente eindredactie-mandaten en stappen af van het systeem op 

basis van dagpremies. 

- De mandaten zijn niet cumuleerbaar 

- Indien er geen aantoonbare ervaring aanwezig is wordt een beperkte selectie 
georganiseerd. 

- Men dient het mandaat permanent in te vullen. Voor wie deeltijds werkt, wordt de 
mandaatpremie herrekend op basis van het tewerkstellingspercentage. 

4.2 Elementen die bepalend zijn voor het toekennen van een mandaat type BIC 
I De grootte van de aan te sturen groep 

I Grote impact door het belang in het schema enlof prime time programma 

I het inhoudelijke gewicht van het programma 



Q 
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Marcel Meys 
directeur HR 



Vlaamse Radio- en Televisieomroep 
HR & Facility Management HC - 0751 40 - 02.07.2007 

Bijlage nota Sectorcomité XVIII juli 2007 

Mandaat Eindredacteur type B en mandaat Eindredacteur type C 

Het mandaat eindredacteur type B of C kan enkel toegekend worden aan personeelsleden die buiten 
de nieuwsdienst tewerkgesteld zijn. 

De toepassing van het mandaat eindredacteur type B en het mandaat eindredacteur type C geldt 
voor g& opdracht als eindredacteur. Het moet gaan over een informatief belangrijk / gevoelig 
programma dat strategisch belangrijk is in het uitzendschema.. 

Voor beide mandaten gaat het over een aanzienlijke bijkomende verantwoordelijkheid die niet tot de 
gebruikelijke verantwoordelijkheid van de functie behoort. Hijlzij draagt bovendien ook de exclusieve 
verantwoordelijkheid, m.a.w de verantwoordelijkheid wordt niet gedeeld met bvb een producer (klasse 
6). De mate van verantwoordelijkheid bepaalt of er een mandaat type B of een mandaat type C wordt 
toegekend. 

Het gaat hier ondermeer over: 

het plannen van redactioneel werk, mensen en middelen 

instaan voor de samenstelling, vorm, inhoud en kwaliteit van de informatieprogramma's in functie 
van de afgesproken profielen en het mission statement van de omroep 
begeleiden, coachen, aansturen, inspireren van verslaggevers, medewerkers 

leiding geven 

beheren van het budget 
overleggen met andere redacties, correspondenten en medewerkers 

De mandaten passen in een nieuwe overzichtelijke structuur waarin de sleutelfunctie van 
eindredacteur meer op de voorgrond treedt en waarbij de rechtstreekse opvolging de continuïteit 
verzekert. 

Selectie: de aanstelling gebeurt na selectie. 

De interne oproep wordt voor de nieuwsdienst beperkt tot contractuele en statutaire journalisten 
(functieklasse 6) met ervaring op de VRT-nieuwsredactie(s). De aanstelling gebeurt voor twee jaar en 
is verlengbaar.Bedraci: 

Mandaat eindredacteur tvDe B: De vergoeding bedraagt 208,26 EUR per maand (100%-spilindex 
138,Ol). Zodra aan het mandaat om welke reden ook een einde komt, vervalt het recht op de 
vergoeding. 

Mandaat eindredacteur t v ~ e  C: De vergoeding bedraagt 418,99 EUR per maand (100%-spilindex 
138,Ol). Zodra aan het mandaat om welke reden ook een einde komt, vervalt het recht op de 
vergoeding. 

Bovenstaande vergoedingen kunnen niet gecumuleerd worden. 

Beaindatum: 1 juli 2005 


