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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buiten- 
lands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begro- 
ting en Ruimtelijke Ordening; 

4. de heer Walter Leijs, algemeen beheerder van UZ Gent; 

5. de heer Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 

enerziids, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten-en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

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

de heer Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een éénparig akkoord afgesloten over biigaand document m.b.t. 
wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ 
Gent (evaluatiebevoegdheid) 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, O 5 -02- 2007 
DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbarwns ten :  

ent van de Vlaamse regering 
Voor de Federatie van de Christelij- 
ke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Open baar Ambt 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en Be- 

. d U* jT  groting en Ruimtelijke Ordening 
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Francis Colardyn 
afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



bij lage protocol nr. 242.7.84 

Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent 

Bijlage bij het protocol afgesloten met de syndicale organisaties van het UZ Gent 

Wijziging van volgende artikelen uit de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent. (de 
wijzigingen staan cursief) 

- Wijziging In titel 5 van deel II m.b.t. de 'Waarneming hogere functie": 

Art. 11 24. Een personeelslid dat met een hogere functie is belast, oefent het hiërarchisch gezag uit 
over de aan zijn departement toegewezen personeelsleden. m 
m (deze zin wordt geschrapt) 

- Wljdglng titel 2 van deel VII m.b.t de ufunctioneringsevaluatSe": 

Art. VII 8. . Q 1. De functioneringsevaluatie is verplicht vanaf 3 jaar na het inwerkingtreden van di 
besluit. 

Q 2. Onverminderd de bepaling van § 1, zal vanaf het jaar volgend op het inwerkingtreden van dit 
besluit reeds de functioneringsevaluatie ingevoerd worden voor de leidinggevende personeeIsIeden, 
evenals voor de niet-leidinggevende personeelsleden die aangeduid worden door de Raad van 
Bestuur. 

Art. W1 9. In afwachting van de evaluatieverplichting voor elk personeelslid bedoeld in art. VII 8, 5 1 
kan aan het niet-leidinggevende personeetslid die in uitoefening van zijn functie tekortschiet door de 
twee onmiddeilijk hiërarchische meerderen van betrokkene en voor de periode van 1 jaar een 
beoordeling "onvoldoende"worgesteld worden. 

Tenminste één van de hiërarchisch meerderen is een ambtenaar van een hogere rang of van dezeme 
rang met een hogere trap in de functionele loopbaan, dan de g&valueerde. 

Het voorstel wordt voorgelegd aan het Directiecomit6 dat, na kwalilatieve beoordeling van de 
evaluatie, al dan niet besluit een onvoldoende toe te kennen. 
Indien het departementshoofd van betrokkene niet tot de evaluatoren behoort, wordt het voorstel 
vervolledigd met zijn advies. 

Art. Vil 14. Geen enkel document kan in het evaluatiedossier worden opgenomen zonder dat het 
belanghebbende personeelslid voor kennisneming heeft getekend. 

Art. Yil 15. Elk personeelslid kan op elk ogenblik kennis nemen van zijn evalua,üedocCier. 

Art. Vil 16. De Raad van Bestuur duidt de personeelsleden aan die belast zijn met de evaluatie. 

- Wijziging van titel 4 van deel MI m.b.t. de "Hiërarchische loopbaan van het 
personwlslld": 

Art. VII 36. s . . 



* 

er+il.al (dit artikel wordt geschrapt) 


