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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 

3. de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport; 

4. de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en 
Brussel; 

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

enerzijds, 

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 heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een eenparig akkoord afaesloten over biiaaande wijziging van 
artikel XII 45 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 .01.2008 
houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het 
personeel van het UZ Gent: toekennen nachtvergoeding. Bijgaand 
document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

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

Kris Peeters 
minister-president van de Vlaamse Regering en 

Voor de Federatie van de Vlaams minister van Economie, 
Christelijke Syndicaten der Buitenlands Beleid, Landbouw en 
Openbare Diensten Plattelandsbeleid 

// Geert Bourgeois 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
openb?ar Ambt 

Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 
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Gelijk4 Kansen en Brussel 

Francis Colardyn 
afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



Universitair Zieken huis Gent 

____ 
!Hlal1 

IINI%IERSLTEIT 
GENT 

Wijziging van artikel XII 45 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende 
vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 

Volgende statuutwijziging werd overeengekomen (wijzigingen staan vet en cursief): 

91 Nachtprestaties zijn prestaties die tussen 20.30 uur en 06.00 uur worden verricht, evenals tussen 18.00 uur en 08.00 

uur op voorwaarde dat deze prestaties eindigen op of na 22.00 uur en beginnen op of vóór 06.00. 



Universitair Ziekenhuis Gent ua.dnt--~~nr 
GENT 

Toelichting bij de wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 .01.2008 houdende 

vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent met 

betrekking tot de nachtprestaties. 

Tijdens het BOC d.d. 17.09.2009 lichtte dhr. Verhoosele toe dat in onderdeel B2 een nieuwe rubriek "ongemakkelijke 

prestaties" werd opgenomen met de bedoeling om alle arbeidsprestaties na 20.30~ (ook wanneer ze vóór 22.00 eindigen) 

als nachtprestatie te bezoldigen. 

Dit betekent dus dat het UZ Gent zijn reglement terzake zal moeten aanpassen. 

In de rand wordt verwezen naar artikel XII 50 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 .01.2008 houdende 

vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent met betrekking tot de toelage 

voor nacht-, zaterdag- en zondagswerk dat het volgende bepaalt: 

De toelagen worden maandelijks en ten laatste twee maand na de vervallen termijn uitgekeerd. Indien een prestatie een 

gedeelte van een uur omvat, wordt dat gedeelte afgerond tot een vol uur indien het gelijk is aan of meer dan 30 minuten 

beloopt; het valt weg indien het deze duur niet bereikt. 

Concreet houdt dit in dat medewerkers die bijvoorbeeld werken tot 21 u voor een vol uur nachtvergoeding zouden krijgen. 




