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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 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 eenpariq akkoord afqesloten 
Houdende wiiziqing aan het Besluit van de Raad van Bestuur van 
21 101 I2008 houdende het administratief en geldeliik statuut van het perso- 
neel van het UZ Gent 

- OK-maatreqelen 

Brussel, 1 6 -92- 2810 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten: 

Kris Peeters 
minister-president van de ering 
en 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 

Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten der Openbare Diensten 

/ 

e 
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 

/ ,# e"-"." [bT\ 
C.. 

' *  

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

// 

nister van Onderwijs, Jeugd, 
sen en Brussel; 

Jef Peeters 
Afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



Wijziging aan het Besluit van de Raad van Bestuur van 21 .l .2008 houdende het 
administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: 

Volgende stafuutswijziging werd overeengekomen: 

TITEL 3 TOELAGEN 

HOOFDSTUK 12. COMPENSERENDE SHIFTTOELAGE 

ART. Xll 81 bis. 

$ 7 .  Het Directiecomite kan, na overleg met de representatieve vakorganisaties, bij de 
goedkeuring en invoering van een shiftpatroon beslissen om aan de personeelsleden die 
volgens dit shiftpatroon zullen werken, een compenserende shifttoelage toe te kennen. 

§2. De compenserende shifttoelage bedraagt een door het Directiecomité bepaald percentage 
van het uurloon (inclusief haard-en standplaatstoelage) dat bovenop het normale uurloon 
wordt uitbetaald. 

§3. De toelage wordt maandelijks en ten laatste twee maand na de vervallen termijn 
uitgekeerd. 

Bijkomend word onderstaande tekst opgenomen in de Toeiichtingen aan het Besluit 
van de Raad van Bestuur van 21.d.2008 houdende het administratief en geldelijk 
statuut van het personeel van het UZ Gent: 

Toelichting bij artikel 81 bis 

In uitvoering van de afsprakennota Operatiekwartieren waaraan het Directiecomité 
goedkeuring verleende op 9.3.2009, wordt een compenserende shifttoelage ingevoerd voor de 
peroneefsleden tewerkgesteld binnen de Operatiekwartieren die werken volgens de nieuw 
ingevoerde l O-urenshiften. 

De shifttoelage bedraagt 75% van het normale loon voor de extra gepresteerde werkuren die 
aan de kiassieke 8-uur durende shift worden toegevoegd 



Ynrversitar: Ziekenhuis Gvnt 

Toelichting 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: 

Het Directiecomité verleende op 9.3.2009 goedkeuring tot implementatie van een aantal 
maatregelen met betrekking tot het Operatiekwartier. 

De IOuui durende shiften worden extra verloond. 

*n een Zowel de bestaande als de nieuw geïntroduceerde 10-uren durende shiften ontvang" 
loonsupplernent van 75% van het normale toon voor de extra gepresteerde werkuren die aan 
de klassieke 8-uur durende shÍft worden toegevoegd. 


