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Betreft : Vergadering van 16 juli 2002 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 181.541 overeenkom- 

stig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 

voering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 181.541 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
16 JULI 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Voorstel van de Raad van Bestuur tot: 

l" wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van 
het UZ Gent (niet-medisch) ; 

2" wijzigingen aan de rechtspositieregeling van artsen van het UZ 
Gent. 



vervolg protocol nr. 18 1.54 1 

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, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken; 

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 drie 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 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

mevrouw Michele Claeys 

anderzij ds , 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand voorstel van de 
Raad van Bestuur tot: 

1" wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van 
het UZ Gent (niet-medisch) ; 

2' wijzigingen aan de rechtspositieregeling van artsen van het UZ 
Gent. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, l 6  JULI 2002 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Voor de Federatie van de Chris- 

C dPNDrtiBoLc kF 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 
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Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

C 

Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 

Vlaam ~ a r l e p r y  ter va nderwijs en 
Vormi g 

/' 

Eric Engelbrecht 
Afgevaardigde bestuurder van het 
Universitair Ziekenhuis Gent 
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SECTORCOMITE XVIII 

I. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (niet- 
medisch) 

l .  Artikel X 10, 4, 30 wordt aangevuld als volgt : 

"30 de opgespaarde vakantiedagen worden als volgt opgenomen vanaf het 6e jaar na de 
aanvang van de spaarperiode : 
- ofwel in hun geheel 
- ofwel - indien gedeeltelijk -ten minste in een periode van drie maanden." 

2. De bedragen vermeld in artikel XII 57 worden aangepast als volgt : 

643.035 BEF wordt vervangen door 16.099,84 EUR 
29.040 BEF wordt vervangen door 719,89 EUR 

14.520 BEF wordt vervangen door 359,95 EUR 
732.081 BEF wordt vervangen door 18.329,27 EUR. 

3.Artikel VIII l O wordt geformuleerd als volgt : 

"De overheid die bevoegd is voor het uitspreken van de tuchtstraf hoort de betrokken ambtenaar in zijn 
verdediging tussen de zestiende en de dertigste kalenderdag volgend op de datum van het 
voorstel". 

4.ln Deel X, Titel 11, "Gecontingenteerd verlof' wordt artikel X 87 1 0 vervangen door : 

"1020 werkdagen per jaar te nemen in volledige dagen en al dan niet aaneensluitende periodes; dit 
verlof wordt niet bezoldigd. De personeelsleden kunnen dit verlof evenwel opnemen in 
dagen naar rato van hun prestatieregime." 

5.Artikel VI 19 wordt aangevuld met volgende passus : 

"Wanneer de werknemers- en werkgeversbijdragen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalde duur van 3 maanden niet volstaan, stort de instelling bij de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid de nog ontbrekende werknemers- en werkgeversbijdragen voor de opname 
van de stagiair in het stelsel van de werkloosheid, de ziekteverzekering (sector uitkeringen) en 
de moederschapsverzekering. De duur van de periode gedekt door deze storting mag de duur 
niet overschrijden van de statutaire tewerkstelling van de ontslagen stagiair." 

6.Artikel X 86 1 30 wordt gewijzigd als volgt : 



30 "overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een bloed- of aanverwant in de 
eerste graad van de ambtenaar, van de echtgeno(o)t(e) of van de samenwonende partner." 

7.Artikel XII 11 9 1 wordt aangevuld als volgt : 

"De vorige beroepsbedrijvigheid in de privé-sector wordt vanaf 1 januari 2002 als voorgaande diensten 
voor de betrokken ambtenaar aanvaard tot een maximum van 15 jaar, op voorwaarde dat 

lode ambtenaar een knelpuntberoep uitoefent zoals gedefinieerd door de Raad van Bestuur voor 
graden van niveau A en door het Directiecomité voor graden van niveaus B, C en D; 

2ode vorige beroepsbedrijvigheid als nuttige ervaring beschouwd wordt voor vermeld knelpuntberoep." 

8.Artikel X11 13 wordt aangevuld als volgt : 

"Voor zover zij ten minste de helft van een normale beroepsbezigheid in beslag nemen, worden door 
de ambtenaar, die een knelpuntberoep uitoefent zoals bepaald in art. XII 11 5 1, 1 o, deeltijds 
verrichte diensten in aanmerking genomen vanaf 1 januari 2002." 

9.Artikel X 44, I ter wordt aangevuld als volgt : 

"De halftijdse benoeming van een ambtenaar wordt omgezet in een voltijdse benoeming de laatste dag 
van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van vermelde halftijdse loopbaan- 
onderbreking". 

10.ln de desbetreffende bijlagen dient de graad van "universitair medewerker expert" opgenomen te 
worden, voorbehouden voor kandidaten met een "doctoraatsdiploma", met als salarisschaal 
A122lA123. 

11 .De rechtspositieregeling dient aangepast te worden teneinde de bedienaars van de erediensten en 
lekenraadgevers te bezoldigen op basis van 

-ofwel de salarisschaal B1 1 1 -B1 12-B1 13 
-ofwel de salarisschaal A l  1161  12 
naargelang van hun diploma of getuigschrift. 

ll. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van artsen van het UZ Gent 

1 .Artikel IX 9 9 4, 30 wordt aangevuld als volgt : 

"3ode opgespaarde vakantiedagen worden als volgt opgenomen vanaf het 6e jaar na de aanvang van 
de spaarperiode : 

-ofwel in hun geheel 
-ofwel - indien gedeeltelijk - ten minste in een periode van drie maanden." 



2.Artikel V 10 wordt aangevuld met volgende passus : 

"Wanneer de werknemers- en werkgeversbijdragen met betrekking tot de arbeidsovereen komst voor 
een bepaalde duur van 3 maanden niet volstaan, stort de instelling bij de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid de nog ontbrekende werknemers- en werkgeversbijdragen voor de opname 
van de stagiair in het stelsel van de werkloosheid, de ziekteverzekering (sector uitkeringen) en 
de moederschapsverzekering. De duur van de periode gedekt door deze storting mag de duur 
niet overschrijden van de statutaire tewerkstelling van de ontslagen stagiair." 

3.Artikel IX 39 1 30 wordt gewijzigd als volgt : 

30 "overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een bloed- of aanverwant in de eerste 
graad van de ambtenaar, van de echtgeno(o)t(e) of van de samenwonende partner." 

4.Bijlage 6, deel VI, artikel V1.17 "Vergoeding voor niet-inslapende wacht" 

a)§ 1, tweede zin, luidt als volgt : 

"Bij een oproep dient betrokkene zich, zo nodig en zo mogelijk, binnen het half uur op de dienst aan 
te bieden. 

b)§ 2, punt b) wordt gewijzigd als volgt : 

"b)het variabel gedeelte is gelijk aan het aantal effectief gepresteerde uren (verhoogd met 30 minuten 
als compensatie voor de verplaatsing), vermenigvuldigd met 

loanderhalf maal het gemiddelde uurloon van de referentiewedde, zoals bepaald in artikel VI 4 2 voor 
de weekdagen . 

2otweemaal het gemiddelde uurloon van de referentiewedde, zoals bepaald in artikel VI 4 2 voor de 
zaterdagen en zondagen." 

5.Bijlage 6, DEEL Vl. (Toekenning van de kliniekvergoeding, toekenning van een vergoeding voor 
extraprestaties en de uitoefening van een geprivatiseerde praktijk in het UZ Gent), wordt een 
artikel V1.30 toegevoegd dat luidt als volgt : 

"Art. V1.30. 

g 1. De Raad van Bestuur kan - bij afronderlijk besluit en na advies van de medische raad en van het 
Directiecomité, een toelage toekennen aan artsen die door de Raad van Bestuur benoemd zijn 
bij het UZ Gent, doch tijdelijk hun ambt verder uitoefenen bij de Rijksuniversiteit Gent en 
daardoor een inkomensverlies lijden. 

2. Het bedrag van de in 1 bedoelde toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris bij het UZ 
Gent en het salaris bij de Rijksuniversiteit Gent". 


