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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 
DECEMBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Voorstel van de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis 
Gent m.b.t. wijzigingen aan de rechtspositieregeling van de zieken- 
huisgeneesheren van het UZ Gent. 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, ñmbtenarenzaken en Buitenlands Beleid; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening 

4. mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en 
Vorming; 

5. de heer Eric Engelbrecht, afgevaardigde bestuurder van het Uni- 
versitair Ziekenhuis 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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

anderzijds, 
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Werd een eenpariq akkoord afgesloten over het bijgaande voorstel 
van de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis Gent m.b.t. 
wijzigingen aan de rechtspositieregeling van de ziekenhuisgeneeshe- 
ren van het UZ Gent. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Alaemene Centrale der 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, ... 
Openbare Dienste?: 

minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 
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LEDEN 

estuurder van het 
ir Ziekenhuis Gent 



BIJLAGE PROTOCOL NR.  174.518 

Wilrlgingen aan de reohtspomlder~eling vin de dekenhulagcnreem van hat UZ Gent 

BilIroe b4 hel pratocol afgealoten mat de syndicalo organtssííea van het UZ -t 
r 

De term "genemheeP venrangen door "artew (d. ammbtenaar, am-speciel'it, arts-specialist 
in opleiding). 

In deei U( ('Hut vgrloi en de administratieve tbestand wens hel v d ~ ? ) ,  rite( 6 ('Verlof voor 
verminderde prestatles') worden de volgende wijziglng63n aangebracht : 

- 'ge-r-ambtene w a n g e n  daar 'arts-mbtenaar" (bij dk d e i )  - bij artikel IX 34 5 1 toe te voegen : "a rata van 66, 70, 80 of 90 % van een valtijdse b e  
trekMng te nemen in halve dagen". - blj artikel IX 34 9 3 toe te vo-n : "na advies van het diermlhoofd, van de hoofdgenees- 
heer enY; 

= bi artikel IX 37 toe te voegen ; 'l,,., en na d e s  van h á  diensthoofd, van de hoofdge- 
neesheer en van de medische raad" - bij artikel IX 38 : toeweghg van $3 : 
'S 3. Tijdens de periode van verlof voor verminderde prestaties, mag de armbtenaar 
geen b i j w ~ m h e d e n  uitoefenenc, 

In deel XII (Da techt8pasitieregJ1ng van de canuactuele geneesheer ven het UZ Gent), wordt in 
artikel XII 2, het punt 2 O  geschrapt (Deel IX, Tiel 6. Verlof Mor  verminderde prmtaties). 

y#at8t~lllm mn het aantal w e i l r d s ~ ~ ~  mkm!ley@fa~ de art- 

De tweede ailnea van ertlkel IX 10 8 1 vervangen door : 
"Voor het bepalen van de duur van het verlaf wordt de ledtijd in aanmerking genomen die de 
arts-mbtenerir bereikt in de loop van het jaar.' 

Artikel IX 0 aanvullen Bla volgt : 
"9 4. In afwijmg van vorige Q kan de arts-ambtenaar vakantiedagen opsparen, op voorwaarde 
dat hij zijn wotMiJd en zljn vekantie mgiaeert, rekening houdend met de dgen& modaliteiten 

1' het Bantal op te sparen vakantiedagen bedmgl minimum 6 en maximum 15 dagen per 
jaar; 

2 O  de spaarperlade bedraagt minimum 5 en maximum 10 nlet naxmkeiijk opeenvolgende 
jareri; 

3' de opgespaerde vakantiedagen worden opgenomen tussen het 6de en het Ilde jaar na 
de aanvang van de spaarperiode; 

4 O  de aanvraag tot het nemen van de opgespaarde vakantiedagen dient ten minste drie maa- 
nden voor de aanvang van de vakantie ingediend te worden. 



De Raad v8n Bestuur ken ukonderin$en toestaan zowel w& het aantal te spbrm v a k m a -  
gen els de spaafperlade MM'. 

g gItrandMUk v a r l c d ~  --a 
In artikel IX 39 § 1 wordt in de passus 'Oe noodzaak van de aanwezigheid thuis wordt bewezen 
aan de hand van een dd168cs~ttest' het wood 'thuis" geschrapt. 

fi, ~e m- edrmmn om w deaHCìds m e n d e  de ld- wo 
t# te kennen. 

In de Bijlage 6, Deel Vl. *Toekenning van de kliniekvergoeding, roekenniig van een vetgoedlng 
voor extraprestaties en de uitoefening van een gepiNaUSeerde praMÍ in het UZ Gentb, wordt 
artikel VI.1 5 1, 2" gmíiiugd al6 volgt : 
"2" zonder uitoefening ven bijHiwkraamhederr, voltijds of deeliijds tew&-d is in een 

dienst, behofend tol het departement medW!-techntsche diensten van h@ UZ Gent of tot 
een dienst erkend door het UZ Gent Bij een deeltijje t8wWelling, Wrdt de kliniekver- 
goedng pro rata toegekend.' 

In de bijlage 6 wordt artikel V1 4 5 2 van het reglement kliniekvergding geformuleerd als volgt 

"De baslsklinlekvergQBding b-t uit 40 % van de selerisschaâl van hoofbdacent I zoals b e  
peeld in het deoreet op de universiteiten in de Vlaamw Gmeensohep zoels bet van kracht was 
op 1.10.1996, rekening houdend met de geldelijke ancihniblt van de betrokken m. Deze 
salarisschaal is gebonden aan de loonwdutle aan de Vlaamse Universiteiten (de 'mfefentie 

Artikel VI l 1  wordt gefomulsûrd als wigt : 
'De dimatanoi6nnileít bestaat ult de w&eltjke diensten die de arte-ambtenaar h om hei even 
welke hoedanigheid h d  verricht als arts in een universSlalr ziekenhuis, een univereltelt of een 
universitaire insteillng van de Europese Unle en als titutde van een ambt met voWeeige prwta- 
ties. 
AfwUkmg kan worden toegestaan door de Raad van Bestwr, na advies vm de medische ma#. 

9; Vwnwsa-d veor Benoemlna tot a d j m Q t S r l C n i ~  

Adikel 1 21 S 2 van de bijlenge 6 wordt vervangen door de volgende teket ; 

"Kandidaten die erkend specialist zijn en die vóór, tijdens of na hun Opleidhg Wmeeheppdljk 
onderzoek verrlcht hebben en bewijzen van bekwaamheid hsbberi geleverd, kunnen vrIJgesteld 
worden m de vereiste twee Jaar residentschap. De vermelde mmlaale brengt alvies ult m 
de medische raad." 



Aan deel 1X ('Het verlof en de admlnistratiwe bestand tijdens ha veilof') wurdt een tital 9 toe- 
Q-: 

m 
Onverminderd de m de titels 2 tot en met 8 bepaeide verloven kan de atts9mMenaar in de 
M a n d  dlenstaaï i  auispraak maken op e6n BBnmaNg centingent verlof tijdens de loop- 
baan a rato van de duur m een stage of p r o ~ r i o d e  in een andere betrekkimg bij een over- 
heidedlen& af in de priueiector door te maken, doch met een maximumduur van & jaar, 
behoudens verlenging van de atage of pioefperiode; dit verlof wordt niet bezddígd. 

M. D( 47 
Onverminderd het m titel 6 bepaalde veiloletel6el kan de atts-mbtienear in de sîand non-aoîivi- 
teit aansprmk maken op een wntingent verlol van vijf jaar gedurende zijn loopbaan te nemen 
in periodes van minimum &n jaeir. Dit contingent wordt gelilkgestdd met de adminlmratieve 
toestand n a d t e i t .  
Het verlof kan niet aangewend worden veer het uitoetenen van een wins0gevende òeîreiûcing bil 
een andere werkgever of als zektandlge. 

Att. l)(. 48, 
Het gecmtingentesrd verlof wordt aangevraagd en toegestam ov~reenkom~tíg de procedure 

11, INIeti v ~ l n d e r l n a ~  het 
I 

Artlkel IX 23 5 3 aanwllen met : 

"n tegenstelling met voormelde bepeling wordt het in § 1 bepaakl k r d Î  niet verminderd met 
het aantal degen riekte-afwezigheid te wijt811 m zwngeredrepspm-, na kenniegevjne 
aan de controiearts, indien het betrokken personeelslid gehospitáuseetd Is.' 

@iet\ vtg&$wIna van het kredkd aan zl@kî~v8riof 

Artikel IX 23 1 2 aanvull~ ais volgt 

"Evenmin wordt het In 5 1 bepaald krediat pro rata vorinindd m& h& aantal dagen tieide- 
afwezlgtield wanneer de salariskoet geheel of gedeeiidljk van een derde h worden terugge- 
vorclerd." 

m i n a  ven de mmímriode vaar de a# met mwlbfbdade 

Artikel V 2 aanvullen met g 2 : 

V 2 S l .  De duur van da pmefperlode van de arts mat pFaefpenode bedraagt 12 mmden. 

S 2. De proefperiode kan Mmaa l  uitzonderlijk en gemotiveerd d e n  vettongcl met een ter- 
mijn van maximaal 12 maanden. 
Dit kan geschieden door de Raad ven Bestuur, op vooratel van het diendhoofd en na advfes 
van de hoofdgeneesheer, van de medische raad gn van het D I ~ ~ c o r n i t 6 . "  



Deel IX wordt aangevuld met Tltd 10. Verlof voor opdracht 

7UEL 10- VERLOF VOOR OPDRACHT. 

HoadtW~k 1. V d d  om een ambt uit te oefmen bij een Minet. 

Art. IX 49. De am-ambtenaar van hel UZ Gent kan - volledlg of gedeaitelljk = verlof bakomen 
wanneer hij daor een minister, ~t~~tssecreîaris of een i i  van de regering ven een gemeeneoh- 
ap of p e s t ,  of een gouverneur van een Vlaamse provincie of de gouwmeur of Wgouv8r- 
neur van het administratief armdisment Brusselmiiaafdstad, of m kiropees cammissarie, 
aangewezen wordt om een ambt uit te oefenen op zijn kablnet op voonuaarde dab de wildige 
of gedeeltelijke loonkost van betrokkene aan het UZ Gent w d t  ienigbeteald. 

Art. 1)( 50. Dit verlaf wordt gelükgegteld met een periode van dlanstactivïtdl. 

W. IX 51. ûii het elnde van zijn eenwijzing en tenzij hij naar een ander kabinet overgaaf kan 
de ambtenaar, per maand activiteit In een kabinst, &n dag verlof bekomen met een mlnimum 
van drie wsrkda~en en een maximum van vijíîien werkdagen. 

Hoofbraik 2. Verlof voor opdracht van elgemeen belang, 

Ait I)(. 52. De afla-ambtenaar kan &of bekomen voor de uitoefming van erin opdracht WW- 
van het algemeen belang erkend wordt. 

Art. IX a. $1.  Het verlof is onbezoldigd en wordt mat een perioda ven ditadivkit gelljkge- 
8teld. 

Hel vorlof wordt evenwel bezoldigd wanneer de arts-ambtenaar wordt aangewezen als rtalbnde 
deskundige kiachtens het beekiit ven 26 juli 1988 m de Commissie m de Europese Grnee- 
nscheppen of als hi eon opdmoht vwult Mj een fedeaal mlniStcd0, blj hel ministerie van d6 
Vlaamse Gemeensohap, bij een Vlaamse Openbare Inatelli, bij een Vlaamse Wetensoheppe- 
Iijke Instdllng, bi een ondergeschikt openbaar bestuur of bij een ander tiekenhul6 01 wnor- 
gingsinstellhg, zoai6 vermeld in art. X 64, 3'. 

5 2. De Raad van Bestuur kan besllswn het selaris van de arts-ambtenear voor de duur van de 
opdrecht door te betalen en terug te vorderen of geheel of gedeeltdl)k door te baden zonder 
terugvorderlng. 

Ah D( 54. Ondar opdracht wrdl  verstaen : 

1 o de uitoefening van de nationale en Intematiode opdrachten mgeboden d m  een bh- 
nenlandse ol buitenlandse regering of openbaar bestuur of een intematlontde insrelling; 

2" de ~ntmtionele opdraCMen in het raam van ontwikkellngssamenwerking, wetenschappe- 
lijk onderzoek af humanitaire hulp. 

3" de opdracht bij een federaal ministerie, bij het mlnisterls van de Vlaamse Gemeenschap, 
bij een Vlearnse Openbare Instelling, bij een Vlaamse Wetenschappelijke Instelling, bij 
een ondergeschikt openbaar bestuur of blj een ander ziekenhuis o( verzargingsinstgtling, 
die een zeer nauwe structurele band heeft met het UZ @ent, meer bepadd waar het UZ 
Gent partner is in een aubonome verzorgingsinstelling, in een vereniging zonder winstoog- 
merk of In een Intemrnmunaie. 



Ah D( SS. fi 1. Het karakter van algemeen beieng wordt van r a c h m e  eikend voor de Op- 
dfachtein h een onnivikkelingsbnd en voor de opdrachten dis de als nationale dmkundlge aan- 
geweren arts-ambtenaar u h e r t  ingevolge het besluit van 26 Juli 1988 van de Commissie Vafl 
de Europese gemeenschappen. 

5 2, Het karakter van algemeen belang wordt voor de ovaige opdraohten erkend door de Raad 
van Bestuur. 

De toestemming vaar de opdracht wordt gegeven indien de opdracht geacht wordt van overut+ 
gend beieng te zijn voor het land, de Vlaamse regering af het UZ Gent. 

S 3, In Mmg van de 86 i an 2 van dit aitikel, verl'iest iedere opdracht van rochkiwege haar 
karakter van algmeen beimg v d  de eerste dag van de maand di  volgt op die waarin de 
arts-mbtenaar een dlenshndgnnltdt heeft bereikt die volsîaal om aen6praak te kunnen m a m  
op het Women van ewi onmiddellijk ingaand af u i t m d  p m s b  ten laste van de buiten- 
landee regering, het buitenlands openhaer bestuur of de internationale insteülng voor wie de 
opdracht werd vervuld. 

Art. IX S. fi 1. De Raad ven Bestuur kan, met Instemming van W m e ,  een artbambteriaar 
met de uilvoering van een opdracht belasten. 

Eveneens kan iedere arbambtenaar, met akkoord van de b a d  van Bes#iur, de uilvoering ven 
een opdracht sanwsarden. 

In bolde gevallen wordt het advies ingenronnen van de afgovaanligde bestoutder. 

B 2. Mat het oog op de toepassing van het bedlilt van 26 juli lsBB van de Camrnl68k van d9 
Eumpese Gemeenschappen tot vaststeiling van de regeling van toepassing op de bij de dien- 
sten van de Cwnmissle gedetad.ieerde netinnaie deskundgen, ma* de Vlaemse mlnister b* 
voegd voor erteme betrekIngen in het Bdgisch Staatsblad een optsep bekend wearin duidelijk 
wordt uiteengezet welke bekwaamheid, gesohiktheld en ber08psemng van de gegadigden 
gsvergd worden alsoek hoe kng ds opdracht duurt en onder welke voornaerden die wordt uit- 
gsosfend, 

Oe arkmmbtenaar richt binnen de w e n  kaienderdagen na de datum van de bskendmding 
van de in het eerste lid bedoeide oproep via de hiërarahlsche weg rijn kmdidetuur aan de afge 
vaardide bestuurder. 

Laat6tgenoemde atuurt, wanneer hij mwnt zich met de uitosfeníng van de opdracht akkoord te 
kunnen verklaren, de kandidatuur, met uitsluiting van eiie ander m e n t  binnen de vüftlen ka- 
lenderdqen na de antvangst ewan door naar de Vlaemse minister -d voor Weme h- 
trekkingen. 

De Vlaamse minarster bevoegd voor externe Wrekkìmgen legt de kandidatuur voor besïiing 
voor aan de Carnmissle van de Europese Gemegnsaheppen. 

A h  IX kl. Met inachtneming van een opzeggingstermün van ten minste drie maanden en tan 
hoogste zes maanden, kan de Raad van Bestuur op ieder ogenblik een einde maken aan de 
opdracht warnee de arts-ambtenear is beiast, tijdens de vervulling e m .  

Art IX W. De artsambtenaar wiens opdracht verstreken Is of bij rninisleWe beslieshg van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen of bij b e d l m  van de arts-ambtenaar zelf 
onderbroken wordt stdt zich opnieuw ter besohikkmg van het UZ Gent. 

Indien hij zonder geldige reden weigert of nalaat dit te doen, wordt hl], na tien dagen afwezig- 
heid, al8 ontslagnemend beschouwd. 



HoofösWk 9. Veriof wegens tebschlkklngstdmg van de Koning, eeci Prins of een Prinses van 
Belgie, 

Ah M 59, 9 1. De Ma-ambtenaar wwdt door de R& van Bestuur ter beschlkkiig gesteld van de 
KonlnQ, een Prins of Prinsoe van Belgig, op hun vmoek, 

$i 2, Voor de tijd dat de atts-ambtenaar ter beacCiIMang van de Koning, een Plkrs of een Prinses 
wordt gesteld, krljgt hij verlat, Dlt verlof wordt gel~ìjkgeetdd met een periode van dienstactiviteit. 

d 3. De Raad van Bestuur kan beslissen he4 salaris van de a r l s - a m ó t ~ r  voor de duur van de op 
draCM door te betalen en t m g  te vorderen of gehad of geddîeûllk door te M e n  zonder terugvor- 
dering. 

HoofdaMr 4, Verlof voor h a  uitoefenen ven een ambt bij een erkende poliöeke groep. 

Art. U( 80. Onder "erkende politieke groepa wordt verstaan de pdltreke groep die eikend is w e m  
k o r n a  heî wlement van elk ven de wetgevende vergad&ngm van do f d d a  wertidd af win de 
Gemeenschappen en de Gewesten. 

M. W 61. rj 1. ûp v& van de vaarzitter van een erkende p d i i  groep, krijgt de arîs-ambtet 
w, met zijn inetemrning m met het akkoord ven de Raed van B m u r  en voor cewer het m g  
van de dienst zich er niet tegen verzet, verid om een ambt uit te oefenen bij een erkende politieke 
groep in de weîgevende vergederingen van m lederele overheid of van de Qemeenschappen en de 
Get~esten, of bij de vaanltier van 6th van die groepen. 

Het verlof wordt gellJkgesteld rnet een perisde van dlenstactivileii 

Q 2. In afwijking van paragraaf 1, tweede lid, w a t  het verlof dat is toenataan aan de, m-mbte 
naar die een ambt uitoefent bij een in de Vîaamse Raad, Kamer van Vdksv-woorcügara of 
B r u s ~  Hod&tedelijke Ratid erkende politiek p p  of bij de voorzlüer ven een van die groepen, 
niet bezoldigdh 

M. IK 62, HM verlof word! toegekend door d@ Rmd ven Bestuur, na adv'm van het diensthoofd, de 
haafdgenemheer en de medl6che r a d .  De Raad van Bestuur kan om dienstredenen het v w M  M m -  
digen m b  een opztaggingstermijn van & maend g ~ p e c ( ~ r d  wordt. 

Het besiuít vermeldl de identiteit (naam, voornamen en graad) ven de srts-ambtenaar, de duur van 
het toegekende verld, alsmede de politieke groep of de voorzttter van de gmap bij wie de arts-amb- 
tenaar een ambt uitoefent. 

Art. M 63. Het totale b e d q  van de bezoldigirigen die jaarlijks vwschuldlgd zijn asin d@ sits-mbtena- 
ren met verlof blj em erkende politieke groep af bij de voodtter wan, mag niet hoger zijn dan het 
torale bedrq van de subsidie welke áie graep of die voorziîter uk de begroting der doiaties m n g  

Dit artlkel vindt geen toepassing op de arts-ambtenaren di  een ambt uitoefenen bij een in de Kamer 
van Volkwertqmwoordigers, de V l m s e  Raad af de Bnmeke Hwfdstedelijke Raed erkende poll- 
tieke groep of blJ de vootziner van 6611 van die groepen. 

An K 64. De arkende politieke groepen of hun vaonttfer storten elk kmutad aan het UZ Gent een 
som die gelijk is aan de totale selariskost die tijdens het vorige kwartsial Is besteed aan de arrsamb- 
tenarm rnet vmîd om b@ dia pûlltieke graspen of bij de voorzitter ervan wsiksem te zün, 

Wanneer bij het verstrijjen van een kweitaal een politieke groep of de worrltter eivan de bedotalde 
stortingen nlet heeft verricht, wordt een einde gemaakt aan het verlof van de arts-ambtenaar waard 



over dj bsschîkken. 

Dit artikei vindt gem toqassing op de arts-ambtenaren di ter beschikking worden g d d  van aan 
in de Kamer van V d k ~ w w r d i g e n ~ ,  de Senatat, de Vlaamse Flaad of de Brusselse Hoofdste 
deiijke Raad erkende politieke groep of van de voorritter van één van die groepen. 

Hoaldatuk 5. Gemeenachappdl)ke bepalingen. 

Ait. M W. De Flaad van Besiuur beslist volgens de behoefîen van de dienst of de -KM W- 
van de betrakkene met vdof voor opdraaht titulatis is, ala vacant moet worden beschouwd en dil na 
advies van het dien&oafd, de hoaM@memheer m de medisolte raad. 

Hij kan die beslieshg nemen zodra de arts-ambtenaar vier jaar afw- is. 

In afwijking van het eerste en tweede lid geld deze mogelijkheid n-bt ww de betrekking van de arts- 
ambtenear met verlof om een embt uit te odemen bij m micilsterlesl Wnet. 

Artikel XI 97, S 2, 1 wordt ais volgt gewijzigd : 

'Het forfaitair gedeelte van het jaar 1999 bedraagt 10.W BEF. Vmr het Jaar 2001 wordt vet- 
meld forfaitair bedrag vermenigvuldigd met de verhouding van het gezon~'Wndedj I0~ van 
oktober van het beidingsjaar op dat van oktober 1999. Deze breuk wwdt berekend op vier deai- 
m d m  en het aldus geindexeerde bedrag wordt afgerond tot de ~ h o g w e  eenheid," 

Artik J X1 30 wordt aangepast als voigt : 

"l O het forla(teir gedeeite voor het jaar MOO bedraagt 35.273 BEF. Vanaf het jear 2001 wordt 
voormdá ferfaltalr bedrag vemenigvuidigd met de verhouding van het gerandheldeindair- 
oijfer van januari van het bdelingsjaar op dat van jmuarl 2000, Deze breuk wordt bere 
kend op vier dedmalen en het aldur gelndexeerde bedrag wordt afgefond op de naastho- 
gere eenheid; 

het veranderlijk gedeelte bedraagt 1 , 1  % van de jrrcirbezddlgkig, w~epas t  aan het uw- 
hogingsperaent8ge ven de maand maait van het vakafiejaar, zaah dit percentsge is 
gekoppeld aan de evolutie van de index van de owisumptiepnjzon oveieenkomstig arthkel 
XII 22. 
D# pmsntage herekwit men op basis van het b~tobedrag dat verrnenlgvuldid zou zijn 
voor besthouwde meand, wanneer de arts-ambtenaar voor die maand geen d dectits 
een gedeslteiljke bezoidiglng heerft mtvangen. 

Deel XI, Gelddijk atatuut, Titel S, T~elagen en vergdingen, Hcrofdstuk 3, Vefgoedingm, wordt 
aangevuld met Afdellng 3, Toekenning van een tietsmrgaedlng voor het woon-werkvakeer. 



'Atdlng 9. Toek«MIng ven aan v m  heî ~ w e r k v a l í ~ .  

An # 4S, $ 1. De arts-ambtenaw die hel volledige of een gedeelte van het woon-wemeject 
met de W s  aflegt, ontvangt eéci fietsvmgoecling, athenkeiijk van het aantai dagen tijdens de 
maand dat effdef de flets wordt geb~ikt. 

$2 .  De in 5 1 bedoelde vergoeding ie gelijk aan 6 BEF/ïun. De afstanden van 500 meter en 
meer worden afgerond naar boven, de afstanden van minder dsn 500 meter worden afgerond 
naar beneden. 

8 3. Deze vergoeding Is niet verschuldigd eis de ahtand van een enkde rit met de fiets mindw 
dan 1 kilometer per dag bedraagt. 

8 4. De in 5 2 vermelde vergoeding wrdt betaald op WHO van het aantal effectieve aMá8áa- 
gen dat de fl& wordt gebruikt. 

S 5. h e  afddlng is van toepesslng met ingang van 1.1 ,-I. 
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