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In 1999
9 werden het koor en orkest van de VRT
V
onderg
gebracht inn de vzw Vlaams
Omroep
porkest en Kamerkoorr. Het contrractuele pe
ersoneel van de VRT werd door de vzw
“Vlaamss Omroep
porkest en Kamerkkoor” ove
ergenomen. De bettrokken statutaire
s
persone
eelsleden van
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de VRT
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ambtshalve verplicht om
o hun funnctie uit te oefenen
binnen de vzw. Het
H decreett van 13 a
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n dotatie on
ntvangt op basis van de
d reëel bettaalde loonkost van
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de ook de w
werkgevers
sbijdrage
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In de be
in artike
el 12, ‘Pensioenproblem
matiek statu
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neel’, bepaa
ald dat het ppensioenfon
nds voor
statutairre personeelsleden wordt
w
overge
edragen aa
an de Vlaamse Gemeeenschap. De VRT
diende wel te acce
epteren datt de werkge
eversbijdrag
ge voortaan
n een vast bedrag zou
u zijn, te
weten 8
8,1 miljoen euro per ja
aar, te inde
exeren vanaf 2013. Dit ook al veerkleint elk jaar het
aantal n
nog in dien
nst zijnde statutaire
s
pe
ersoneelsle
eden: sinds 1997 zijn immers alle
een nog
contracttuele personeelsleden in dienst ge
enomen.
Bij het vvastleggen van de hoo
ogte van die
e werkgeversbijdrage van
v de VRT
T werd afge
esproken
dat in dit bedrag
g ook de pensioenb
bijdragen begrepen
b
zijn
z
voor dde VRT-sta
atutairen
gesteld in vzzw Vlaams Omroeporkkest en Kam
merkoor (nu
u: Brussels Philharmon
nic). Met
tewerkg
andere woorden, de
d VRT kan dit deel vvan de loo
onkost van de statutairre personeelsleden
verbond
den aan he
et Brussels Philharmon
nic, niet me
eer terugbe
etaald krijgeen van de Vlaamse
V
Gemeenschap. De
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erankerd te worden in het decree
et van 13
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999 tot rege
eling van de
e rechtspossitie van he
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ersoneel
van hett VRT-Omro
oeporkest en
e Kamerko
oor. Daarom
m wordt nu een wijzigiing van het decreet
voorgele
egd.
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Advies
Het voorontwerp van decreet is een goede omzetting van de gemaakte afspraken in de
beheersovereenkomst 2012-2016 die de Vlaamse Gemeenschap sloot met de VRT.
De Sectorraad Media adviseert daarom positief over het voorontwerp.
Deze lijn doortrekkend vraagt de Sectorraad Media dat er verder ook werk wordt gemaakt
van de tweede afspraak in het artikel 12 van deze beheersovereenkomst, namelijk
betreffende de overdracht van het gehele pensioenfonds naar de Vlaamse Gemeenschap en
de herziening van het VRT-pensioendecreet dat daaruit voortvloeit.
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