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Advies bij het voorontwerp van decreet houdende
wijzigingen wat betreft pensioenen van VRTpersoneelsleden en hun rechtverkrijgenden
Per brief van 24 juli 2015 wordt de SARC-Sectorraad Media om advies verzocht over het voorontwerp
van decreet houdende wijzigingen van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de
vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en hun
rechtverkrijgenden.
De decreetgever brengt met dit voorontwerp van decreet aan twee decreten een aantal
aanpassingen aan. Het betreft enerzijds het decreet van 25 april 2014 betreffende de
rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en
Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de
rechtverkrijgenden van de personeelsleden (hierna: VRT-pensioendecreet). Anderzijds wordt hiermee
ook het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en het
contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-Koor aangepast aan de
wijzigingen die in de financieringsregeling van de pensioenen werden doorgevoerd met artikel 29 van
het VRT-pensioendecreet.
De Sectorraad Media vergadert over dit voorontwerp van decreet op 27 augustus 2015 en werkt het
advies verder schriftelijk af.

Advies
De pensioenverplichtingen worden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap1. In functie
daarvan vond overleg plaats tussen een werkgroep van vertegenwoordigers van het Departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de VRT, het Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT (PFOS)
en vertegenwoordigers van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), waarbij werd
vastgesteld dat een aantal aanpassingen aan het VRT-pensioendecreet nodig waren teneinde het
praktisch uitvoerbaar te maken. Voor sommige bepalingen was een verduidelijking nodig. Het
decreet bevatte ook een aantal interne tegenstellingen en onverenigbaarheden met de generieke
pensioenwetgeving.
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Het voorontwerp van decreet heeft als doel het VRT-pensioendecreet technisch uitvoerbaar te
maken door een aantal legistieke verduidelijkingen aan te brengen.
Advies
Het voorliggend voorontwerp van decreet beoogt de huidige regeling van de statutaire VRTpensioenen uitvoerbaar te maken.
Voor zover het voorliggende decreet de waargenomen onduidelijkheden wegneemt en de interne
tegenstellingen en de onverenigbaarheden met de generieke pensioenwetgeving opheft, verleent de
Sectorraad Media een positief advies.
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