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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 

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 heren Francis Van Lindt 
Jos Mermans 

anderziids, 
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Werd een een~arici akkoord afaesloten over biiciaande wijziging van 
artikel XII 11 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: Uitvoering sectoraal akkoord privé-anciënniteit. 
Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

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

Voor de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten: 

se Regering en 

Buitenlands Beleid, Landbouw en 
Openbare Diensten Plattelandsbeleid 

/' k,, w t 

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

Voor het Vrij Syndicaat van het 
openbhar Ambt 

i 

Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, 
en Sport 



r van Onderwijs, Jeugd, 

igd bestuurder van UZ Gent 



Universitair Zieken huis Gent 

I Wijziging van artikel XII 11 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 .01.2008 houdende I - 1 vaststeling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 

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

51. De vorige w#&ke beroepsbedrijvigheid in de privé-sector wordt met ingang van I november 2009 als voorgaande 

diensten voor het betrokken personeelslid aanvaard tot een maximum van gjaar, exclusief de twee jaar fictieve 

anciënniteit, zoals vermeld in artikel X11 12bis van dit Besluit, op voorwaarde dat 1 . . 
. , r. deze vorige beroepsbedrijvigheid als nuttige 

ervaring wordt beschouwd. 

52. De vorige beroepsbedrijvigheid in de privé-sector wordt vanaf I november 2009 voor maximum 18jaar, exclusief 

de twee jaar fictieve anciënniteit, zoals vermeld in artikelXII 12bis van dit Besluit, als voorgaande diensten voor het 

betrokken personeelslid aanvaard, op voorwaarde dat: 

het personeelslid een knelpuntberoep uitoefent zoals gedefinieerd door de in dienst nemende overheid; 

de vorige beroepsbedrijvigheid als nuttige ervaring beschouwd wordt voor vermeld knelpuntberoep. 

Ervaring als zelfstandige kan eveneens worden beschouwd als nuttige privé-ervaring, op voorwaarde dat het 

zelfstandige prestaties betreft ten belope van meer dan 50% van een voltijdse tewerkstelling. 

Voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 oktober 2009 is het maximum 15 jaar. 

53. Bij het aanvaarden van de voorgaande diensten worden de periodes van afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval 

of beroepsziekte, die de periodes van gewaarborgd of aanvullend loon te boven gaan, niet in aanmerking genomen. 



Universitair Ziekenhuis Gent 
- 

UNIVERSITEIT 
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 overname privé-anciënniteit. 

In het Sectoraal Akkoord 2008-2009 werd hetvolgende overeengekomen: 

2. overname van privé-anciënneit 

De directie is van oordeel dat de huidige reglementering m.b.t. overname van privé-anciënniteit inderdaad onduidelijk is 

en dat de grenzen waarbinnen zij kan worden toegekend dienen vereenvoudigd volgens de volgende krachtlijnen: 

1) toekenning van relevante privé-anciënniteit kan nooit met terugwerkende kracht gebeuren (eenmaal de 

voorwaarden door het personeelslid aanvaard zijn bij opname van de functie, blijven deze gelden) 

2) maximaal kan 9 jaar relevante privé-anciënniteit worden overgenomen (algemene regel); 

maar voor UZG-knelpuntberoepen kan maximaal 18 jaar relevante privé-anciënniteit worden overgenomen 

3) relevante zelfstandige activiteit van > 50% kan worden meegenomen als relevante privé-anciënniteit, ingeval het 

een UZG-knelpuntberoep betreft (de toekenning van de relevante privé-anciënniteit gebeurt a rato van de 

werkelijk geleverde prestaties) 

De lijst van UZG-knelpuntberoepen wordt uitgebreid met: 

-apotheekassistenten 

-ingenieurs, bachelors en technici infrastructuur 

-informatici en programmeurs 




