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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 

enerziids, 

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 éénoarici akkoord afciesloten over biiqaande nota m.b.t. de 
kantelpremie (VRT) . 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 7 42- 2007 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Voor de Federatie van de 

Buitenlands Beleid, Media en 

I 

len 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 



f 

Dirk Wauters 
gedelegeerd bestuurder van de 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep 



Nota aan het Sectorcomité XVIII van 17 december 2007 

Betreft: Aanpassing van het SAC 2007 - Aanpassing van het administratief 
personeelsstatuut - Kantelpremie 

1. Aanpassing van het SAC 2007 

De VRT-directie stelt voor de tekst van het Sectoraal Akkoord Contractuelen 2007 aan te passen zoals 
in bijlage 1 bij deze nota. 

2. Aanpassing van het Administratief Personeelsstatuut 

De VRT-directie stelt voor de tekst van het Administratief Personeelsstatuut aan te passen zoals in 
bijlage2 bij deze nota. 

3. Kantelpremie 

De VRT-directie stelt voor aan de personeelsleden van klasse 1 tot en met klasse 7 voor hun 
prestaties in 2007 een kantelpremie toe te kennen,verwijzend naar het 'kantelen' van de organisatie. 

In 2007 vond een belangrijke reorganisatie plaats en werd aan nagenoeg iedereen bijkomende 
flexibiliteit gevraagd om deze reorganisatie mogelijk te maken. Bovendien is de marktprestatie van de 
VRT=merken over het algemeen zeer goed en zal 2007 ook op het financiële vlak beter kunnen 
worden afgerond dan voorzien was in het ondernemingsplan. 

De directie stelt voor de premie toe te kennen onder de volgende voorwaarden en modaliteiten: 

- enkel voor medewerkers van klasse 1 tot en met klasse 7, zowel statutairen als contractuelen 

- die in dienst zijn op 31 december 2007 en tenminste 9 maanden effectieve prestaties geleverd 
hebben in het jaar voorafgaand aan die referentiedatum (dus niet voor gedetacheerden , W P -  
ers, personen met ambtsopheffing , langdurig zieken ...) 

- voor een brutobedrag van 300 euro bij voltijdse prestaties in december 2007 ; pro rata bij 
deeltijdse tewerkstelling. 

- uitbetaling in het voorjaar 2008. 

Op het Basisoverlegcomité van 29.1 1.2007 werd door de vakorganisaties m.b.t. deze drie voorstellen 
unaniem positief advies verleend. 


