ADVIES Sectorraad Media
28 november 2013

Advies over het Pensioendecreet VRT
Vlaams minister van Media, Ingrid Lieten, verzocht de SARC per brief van 19 november
2013 om spoedadvies over het voorontwerp van decreet betreffende de rustpensioenen,
toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en
Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de
rechtverkrijgenden van die personeelsleden. De Sectorraad Media van de SARC brengt
hierover volgend advies uit.

Situering
De Beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT bevat in
Hoofdstuk III (Engagementen Vlaamse Regering) in punt 12 (Pensioenproblematiek statutair
personeel) een bepaling die de overdracht van de pensioenverplichtingen naar de Vlaamse
Gemeenschap regelt. Die regeling houdt volgende bepalingen in:
•
•

•

De activa van het pensioenfonds worden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap.
De patronale bijdrage door de VRT aan het pensioenfonds statutairen wordt constant
gehouden. Vanaf 2013 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd volgens de
gezondheidsindex.
De Vlaamse Gemeenschap staat in voor het saldo van alle pensioenverplichtingen.

De beheersovereenkomst bepaalt tevens dat de VRT samen met de Vlaamse Regering een
technisch dossier uitwerkt dat de modaliteiten vastlegt waarbinnen de overdracht van de
pensioenverplichtingen wordt geconcretiseerd. In het dossier, dat in februari 2012 werd
voorgelegd aan de Vlaamse Regering, worden:
•
•
•

•

de pensioenverplichtingen en de afwijkingen t.a.v. algemene pensioenregeling
omschreven;
de verschillende opdrachten afgebakend die moeten leiden tot de realisatie van de
doelstellingen in de beheersovereenkomst;
de deelopdrachten in detail uitgewerkt en omschreven, m.n.:
o de noodzakelijke decretale aanpassingen om de overdracht van de
pensioenverplichtingen naar de Vlaamse Gemeenschap evenals de financiering van
die verplichtingen te regelen
o de juridische stappen verbonden aan de overdracht van de activa;
het voorstel voor stappenplan en timing omschreven.
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Met voorliggend ontwerp van decreet wil de Vlaamse regering de VRT-pensioenregeling nu
aanpassen zodat:
•

•
•

de dwingende bepalingen uit de Wet houdende diverse bepalingen van 28 december
2011 van toepassing zijn. Het gaat meer bepaald om:
o De dubbele voorwaarde (leeftijd + loopbaanduur) voor het recht op vervroegd
rustpensioen;
o Het gevolg van bepaalde afwezigheden (onder meer loopbaanonderbreking) op de
vaststelling van het statutair pensioen.
de regelgeving waar mogelijk vereenvoudigd wordt door ze af te stemmen op de
Algemene Regeling voor de Vlaamse ambtenaren;
de bestaande afwijkingen ten aanzien van die Algemene Regeling (zoals opgenomen in
het technisch dossier) behouden blijven. Overeenkomstig artikel 9 van de Bijzondere Wet
van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen, is het Vlaams Parlement bevoegd
om over deze afwijkingen te beslissen.

Tevens wordt het thans vigerende pensioendecreet van 13 juli 1994 opgeheven en
vervangen.

Advies
In april 2013 bracht de Sectorraad Media advies uit over het voorontwerp van decreet tot
regeling van de rechtspositie van het personeel van het VRT-koor en -orkest, eveneens een
decreet dat kadert binnen de overdracht van de pensioenverplichting van de VRT aan de
Vlaamse Gemeenschap. De sectorraad adviseerde toen positief, maar vroeg ook verder
werk te maken van de overdracht van het gehele pensioenfonds naar de Vlaamse
Gemeenschap en de herziening van het VRT-pensioendecreet dat daaruit voortvloeit.
Voorliggend voorontwerp van decreet geeft hieraan uitvoering.
De Sectorraad Media is van mening dat met voorliggend voorontwerp van decreet een
correcte uitvoering wordt gegeven aan de beheersovereenkomst 2012-2016 van de Vlaamse
Gemeenschap met de VRT en de wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011,
en adviseert dan ook positief over het voorontwerp.

Namens de Sectorraad Media,
Simon Delaere, voorzitter
Hilde Van den Bulck, ondervoorzitter
Lieselotte Moortgat, secretaris

Advies pensioendecreet VRT
28 november 2013

2

