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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 het perso- 
neel 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, Ambtenarenzaken 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 eenparig akkoord afgesloten over het bijgaande voorstel 
van de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis Gent m.b.t. 
wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het 
UZ Gent. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 
1 8 DEC. ')nol 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
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 

ster van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 



LEDEN 
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, i  - Eric Engelbr 



BIJLAGE PROTOCOL NR. 174.519 

1. m -- I Ml. Da ndminbtmtIrvo l o d ~ ~  

Het  bemande artikel 96 Wrdt het artikel 36 5 1 en er wordt artikel 36 § 2 dat bidt 
als vdgt: 

"de vasbenosmde gObrwetteerde verpleegkundigen die in h& kader van de biugopleldlng hel dip11 
ma van gegredueerâ verpleegkundig~roe#muw behelm, worden met ingang van de eerste van de 
meand na het behalen van het vermelde dlpioma benoemd als gegradueerd verpleegkund&hed- 
vrouw, na het slagen voor het desbeireflend vergelijkend b e ~ o r d e r i n g s ~ . ~  

Bijlage 4 (hiërarcñisñe laopbmmoqeiifiheden) wwdt aangepst als udgt: in kolom 3A wordt naast 
B1 gegraduwrd verpieegkundlge en vroedvrouw 'gebretve!tt& verpleegkundigeu toegevoegd. 

tiet huidige artatei V11 69 wandt artííel VII 53 5 1 met behoud ven de huidíge bepalingen, 
Er Wordt een artikel Vil 53 8 2 toegwoegd dat luidt ais vûigt : 

"Tot de grmd van gediplomeerd verpîeegkundige kan worden bevorderd & ambtenaar me1 gen 
graad van rang C1 at raw G2 en dle In het bezit is van het diploma van gediiomeerd verpleegkun- 
dige en slaagt voor het desbetreffend bevorderlngsexmenm 

A& VII !j3 bis wordt art. W1 53 S 3. 

-a Bljlage 4 (hihrchihe laapbaanmagelijkheden) wordt eangepast ais vol@ : in kolom 3A wordt ñéWt 
Cl  gebievetteeid/gediplorneerd verpleegkundige "graden van rang C1 of rang C2' -d 

Art. XII 86 bis $1 worden de volgende woorden geschrapt: 

"ten mlnste 80% van de effectief te werken dggen per maand' 

beel X. Wet verjat en de -sWitieve Msstand tIlc-lt#&l 

Art. X 86 5 1 wordt aangevuld ais volgt; 

"O0 zeteien als lid van de jury of optreden als getuiie In een rechtsgedhghet nodige aantal werkdam 
g a "  

& W M. V-mn h ~ i a h e l d  van ambt- en -.VB ambbmdfnYûíQ~ 

In art, XI 2 S 2 wordt de volgende passus ~a3chrapt: 

'mb 1 ", behalve bij argìist of bedrog van de ambtenaar, sub 2 O ,  4" en 5", behalve bij em6îig vergrljp 
zoels bepaald In m. VIII 6." 



Art. X 31 wordt venrengen als vdot 

"Het genesskundg osntrole6rgaan staat deeltijdse presiaties toe vw ten minste !j096 voUr een perla- 
de van ten hoogee zes maanden. 
Nochtsns WQR voor tcsn hoogste dezelfde periode, doch onbepeM vemieuwbasr, verlengshOen 
toegestaan Indien het  besk kundig csntfoleorgaan blj ren nieuw onderzoek oord& dal de Ilchame- 
Iijke toestand van de ambtenaer clat wettigt." 

Art. X 32 vervalt. 

Deel X. net vgloi en de v ~ ~ e f  

In art. X 34 S 1 4" wordt na de woorden "de zwangeró ambtenaar' de valgmk pesw Ineevoegd 
de mbtenaair dle borstvoeding geW. 

In bljlage 4 wordt in de eem kolom bij rang 1 de g m d  YlnterieumchlteCtY î q e v o e g d  na de graad 
"dienstverantwaord~e logistiek d6partementY. 

In bijlage 5 wordt bij rang Al de graad "interieurarohitecî' toegevoegd na de l l d i e n m m o r -  
deiljke logktlek departementu. 

6 In biilege 9 wora bij rang A l  de @raad "Al inteneumrchitW toegevoegd na de graad 'A1 dienaver- 
evrtwoordelie logislik departement", 

Ln biiage 13 wrdt de graad "lnterieurarchited" w o s g d  na de grsad Y d i e n ~ @ ~ d e l l j k ê  
logist'kk departement", 

Lees arükel X 65 ale volgt : 

"Art X 6s. De ambtenaar van het UZ Gent kan - vdlledig d g- - verlof b@komen wanneer hij 
door een minister, GtBaksecreterii of een lid van de regmg van een gemeenecm of gewest, of 
em gouverneur van een Vlaamse provincie d de gouverneur of vWgouvenieur van het administra- 
tief arrondissement Bw66d-HoaMstad, of een Europees commissaris, aangewezen wordt om een 
ambt uit te oefenen op zijn kabinet op vrnaarde dat de mlledige of gedeeltelijke IoanW van be- 
tmkkene aan het UZ Gent wordt terugbetaald," 

code Idg : atp.wij 


