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vervolg protocol nr. 292.952 2 

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 Jef Peeters, 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 eenparig akkoord afgesloten 
Houdende wiiziging aan het Besluit van de Raad van Bestuur van 
21/01/2008 houdende het administratief en geldeliik statuut van het perso- 
neel van het UZ Gent 

- Naamsverandering Administratieve Gezondheidsdienst 

Brussel, 1 0 -Q- 2010 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 

amse Regering 
en 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 
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Voor het Vrij Syndicaat van het Open- 
baar Ambt 

C - 
67.j V& f i ' ~ d ~ 7  Philippe Muyters 

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

Onderwijs, Jeugd, 
Gelijke  ads sen en Brussel; 

Jef Peeters 
Afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



/ Wijziging aan het Besluit van de Raad van Bestuur van 21 .i .Z008 houdende het 
/ administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: 

/ Naamsverandering Administratieve Gezondheidsdienst 

Volgende statuutswijziging werd overeengekomen (wijzigingen staan in vet): 

ART. X1 29. 

3 l. Het personeelslid bekomt tijdens zijn loopbaan vanaf de datum van indiensttreding bij het UZ 
Gent of bij de UGent, een krediet aan ziekteverlof ten belope van 21 werkdagen per begonnen 
dienstjaar, met een minimum van 63 en een maximum van 666 werkdagen. 

$ 2. Het in 5 7 bepaald krediet wordt verminderd met het aantal dagen ziekte-afwezigheid vanaf de 
datum van indiensttreding bij het UZ Gent of bij de UGent. 

Dit aantal dagen ziekte-afwezigheid, geregistreerd in kalenderdagen, dient voor omzetting naar 
werkdagen vermenigvuldigd te worden met de factor zeven tienden. 

Het in g l bepaald krediet wordt niet pro rata verminderd met het aantal dagen ziekte-afwezigheid 
wanneer de salariskost geheel of gedeeltelijk van een derde kan worden teruggevorderd. 

$j 3. Indien de ambtenaar tijdens zijn loopbaan het krediet aan ziektedagen, vermeld in g 1 van dit 
artikel overschrijdt, kan het in artikel XI 28 bedoelde geneeskundig controleorgaan een voorstel 
formuleren aan de Raad van Bestuur tot definitieve ongeschiktheidsverklafing van de ambtenaar. 

Van de dagen afwezigheid wegens riekte worden enkel de werkdagen aangerekend op het in 1 
vermelde aantal. 

In tegenstelling met voormelde bepaling wordt het in i bepaald krediet niet verminderd met het 
aantal dagen ziekte-afwezigheid te wijten aan zwangerschapcproblemen, na kennisgeving aan de 
controlearts. 

g 4. Indien de Raad van Bestuur zich aansluit bij het voorstel van het geneeskundig controleorgaan, . . . . 
dan wordt de definitieve ongeschiktheidsverklaring gestart bij fi 
Medex en wordt afgehandeld volgens de aldaar van toepassing zijnde procedure. 

De beslissing tot vroegtijdige oppensioenstelling wordt nadien getroffen door de Raad van Bestuur 
van het UZ Gent. 



tinivz?rsi;aiï Z l e k ~ i ~ h u  is Gent 

Toeiichting bij de wijziging aan het Besluit van de Raad van Bestuur van 
21.1.2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel 
van het UZ Gent: 

Naamsverandering Administratieve Gezondheidsdienst. 

In het Besluit van 21.1.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut 
van het personeel van het UZ Gent wordt in art. X1 29 4 nog steeds melding gemaakt van de 
Administratieve Gezondheidsdienst. 

De Administratieve Gezondheidsdienst is sinds enige tijd van naam veranderd naar Medex 
(Bestuur medische expertise). 


