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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
GEN VAN 3 0  JUNI 1997 DIE GEVOERD WERDEN lN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

de voorstellen van de Raad van Bestuur van het UZ Gent m.b.t. : 
- rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent 
- personeel bedoeld bij art. 18 van het KB nr. 542 d.d. 31/3/1987 houdende de or- 

ganisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van 
Gent en Luik 

- rechtspositieregeling van de ziekenhuisgeneesheren van het UZ Gent 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid ; 

4. de heer Eric Engelbrecht, afgevaardigde-bestuurder van het Universitair Zie- 
kenhuis Gent. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Guido Rasschaert 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke Vak- 
bond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Chris Herreman 

anderzijds, 
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I Werd een akkoord bereikt over de voorgelegde voorstellen van de Raad van 
Bestuur van UZ Gent m.b.t. : 

- rechtspositieregeling van het personeel UZ Gent, mits artikel I1 6 niet wordt ge- 
schrapt, met uitzonderinv van de wijziging van artikel X 10 Jaarlijkse vakantie- 
dagen en feestdagen en van titel 7 van deel X Verlof voor loopbaanonderbreking 
waarmee de afiaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten niet akkoord kan gaan; 

- personeel bedoeld bij art. 18 van het KB nr. 542 d.d. 3 1/3/1987 houdende de or- 
ganisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van 
Gent en Luik; 

- rechtspositieregeling van de ziekenhuisgeneesheren van het U.Z. Gent; 

I1 Werd vastgesteld wat v o l ~ t :  

1 .De afiaardiging van Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten kan niet akkoord gaan met de voorstellen m.b.t. de regeling van de jaarlijkse 
vakantiedagen en feestdagen en met de regeling van de loopbaanonderbreking om 
volgende redenen. 

1.1 .Wat het voorstel m.b.t. de jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen betreft meent 
de afiaardiging van deze vakbond dat dit voorstel geenszins de problematiek van 
het jaarlijks te groot aantal dagen nog op te nemen verlofdagen structureel kan op- 
lossen. 
1.2.Met betrekking tot de loopbaanonderbreking kan zij niet akkoord gaan met het 
feit dat alle gegradueerden in niveau B en de gebrevetteerde verpleegkundigen jon- 
ger dan 50 jaar uitgesloten worden van het recht op loopbaanonderbreking. 

2.De afiaardiging van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare 
Diensten vraagt dat de verkorte loopbaanonderbreking van minimum 12 weken 
n.a.v: de geboorte van een kind ook zou voorzien worden in de rechtspositie van het 
personeel van het UZ Gent. 

3.Zij vraagt dat in de rechtspositie van het personeel van het UZ Gent ook voor de 
contractuele personeelsleden de mogelijkheid van deeltijds werken a rato van 80% 
en 90% zou opgenomen worden. 

Brussel, 1 juli 1997 
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DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 

Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten 

53 

LUC Van den Brande 
minister-president van de 
gering en Vlaams 
lands Beleid, 
den, Wetenschap en Technologie 

DE ONDERVOORZITTER, 

LUC minist :.n/ vice-presi ent van de Vlaamse 

regerin en Vlaa s minister van On- 
derwijs en Arnb narenzaken 
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LEDEN : 

ting en Gezondheidsbeleid 

van het Uni- 
vefsi$d~ziekenhuis Gent 
, 

4, 


