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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 

anderzijds, 
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Werd een eenparin akkoord afnesloten over biiqaande 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: 
Prestatietoelagen industrieel ingenieurs en architecten infrastructuurwer- 
ken. Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

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

De Voorzitter, 

'XL c4* i ;  C b C k q  

e Regering en 
Voor de Federatie van de Christelij- Vlaams minister van Economie, Buiten- 
ke Syndicaten der Openbare Dien- lands Beleid, Landbouw en Platte- 
sten landsbeleid 

C 

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

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

/* 

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



n Onderwijs, Jeugd, 
Brussel 

afgevaardigd béstuurder van UZ Gent 



Universitair Ziekenhuis Gent 

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 

Volgende statuutwijziging werd overeengekomen: 

TITEL 3 TOEMGEN 

Hoofdstuk 12. PRESTATIETOELAGE INDUSTRIEEL INGENIEURS EN ARCHITECTEN 

INFRASTRUCTUURWERKEN 

91. Een industrieel ingenieur of architect infrastructuurwerken ontvangt een prestatietoelage zolang de functie wordt 

uitgeoefend. 

92. De prestatietoelage bedraagt 7,5% van het jaarlijkse brutoloon, exclusief vergoedingen, voor een industrieel ingenieur 

of architect infrastructuurwerken met minder dan 14 jaar relevante anciënniteit en 15% voor een industrieel ingenieur of 

architect infrastructuurwerken vanaf 14 jaar relevante anciënniteit. 

93. De prestatietoelage wordt jaarlijks in de loop van de maand januari uitbetaald voor het voorbije jaar. 



UniversiQir 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 prestatietoelage industrieel ingenieurs en architecten infrastructuurwerken. 

Op voorstel van het departementshoofd Facilitair Beheer werden een aantal maatregelen voorgesteld om de functie van 

'ingenieur infrastructuurwerken' bij de dienst Infrastructuur aantrekkelijker te maken in het licht van de moeilijke 

arbeidsmarktsituatie voor ingenieurs. 

De Raad van Bestuur besliste tijdens zijn zitting van 19.1.2009 om een afzonderlijk barema voor industrieel ingenieur of 

architect infrastructuurwerken te voorzien, gebaseerd op de loonschalen die gangbaar zijn bij de UGent. Het voorstel voor 

een nieuw barema moest beschouwd worden als een voorafname op de grotere functieclassificatie-oefening. 

Uit de syndicale onderhandelingen bleek dat een alternatief voorstel moest worden gedaan aangezien men een voorafname 

op de grotere functieclassificatie-oefening niet wenselijk achtte. 

Er wordt voorgesteld aan de industrieel ingenieurs en architecten infrastructuurwerken een prestatietoelage toe te 

kennen volgens volgende principes: 

- de prestatietoelage wordt jaarlijks in de loop van de maand januari toegekend voor het voorbije jaar; 

- de prestatietoelage wordt berekend op het jaarlijkse brutoloon (exclusief vergoedingen) van het jaar waarop de toelage 

betrekking heeft; 

- de prestatietoelage bedraagt 7,5% voor industrieel ingenieurs en architecten infrastructuurwerken met minder dan 14 

jaar relevante anciënniteit; 

- de prestatietoelage bedraagt 15% voor industrieel ingenieurs en architecten infrastructuurwerken met 14 jaar relevante 

anciënniteit of meer. 

In het Besluit van de Raad van Bestuur van 21 .l .2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel 

van het UZ Gent dient de prestatietoelage te worden voorzien. 

De prestatietoelage wordt toegekend in afwachting van de afronding en implementatie van het functieclassificatieproject. 

Op dat ogenblik zal het geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent immers integraal worden gewijzigd en zal de 

prestatietoelage dan ook vervallen. 




