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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 en 
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, 
Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, voorzitter; 

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

3. 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 H. De Backer 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 4 

de heer Francis Van Lindt 

anderziids, 
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Werd een éénparia akkoord afciesloten over biiciaande wijziging van de 
toekenningsvoorwaarden van het voordeel internet-privé (VRT). 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 2 4 -11- 2608 

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

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten: 

Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

Kris Peeters 
Vlaamse Regering en 

Vlaams Hervormingen, 

Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiënen 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 

Voor het Vrij Syndicaat van het 

gedelegeerd bestuurder van de 
Vlaamse Radio en Televisieomroep 



Vlaamse Radio- en Televisieomroep 
directie HR 

Wijziging van de toekenningcvoorwaarden van het voordeel internet-privé 

Huidiae toekenninavoorwaarden: 

Contractuele personeelsleden met een contract van onbepaalde duur kunnen van het voordeel 
genieten na het verstrijken van de proefperiode. 

Contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur, een contract voor een bepaald 
werk of een vervangingscontract of met opeenvolgende contracten van bepaalde duur, contracten 
voor een bepaald werk of vervangingscontracten hebben recht op de benefit na het verstrijken van het 
eerste jaar tewerkstelling. 

Voorstel tot aanoassina van de toekenninasvoorwaarden: 

Personeelsleden met een contract van onbepaalde duur kunnen vanaf de ingangsdatum van het 
contract genieten van het voordeel. 

Personeelsleden met een contract van bepaalde duur of een vervangingscontract of met 
opeenvolgende contracten van bepaalde duur of vervangingscontracten kunnen van het voordeel 
genieten na het verstrijken van de eerste zes maanden tewerkstelling. 
Indien evenwel bij aanvang van het contract van bepaalde duur of van het vervangingscontract 
vaststaat dat het langer zal duren dan zes maanden, kan het voordeel genoten worden vanaf de 
ingangsdatum van het contract. 

Bijlage 3 bij nota Sectorcomité XVIII 24.1 1 .O8 


