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

- Gecontingenteerd verlof bii overlevingspensioen 

Brussel, 1 0 -12- 2810 

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

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
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Kris Peeters 
minister-president van se Regering 
en 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Land bouw 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- 
b a ~  Ambt 

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

er van Onderwijs, Jeugd, 

Jef Peeters 
Afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



Universitair Ziekenhuis Gent 

I 

Wijziging aan het Besluit van de Raad van Bestuur van 21 .l .a008 houdende het 
administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: 

l / Gecontingenteerd verlof bij overlevingspensioen. 

Volgende statuutswijziging werd overeengekomen (wijzigingen staan in vet): 

ART. Xi 9. 

$.I Onverminderd andersluidende bepalingen, kan het personeelslid maximum twee vertofstelsels 

combineren. 

Onder verlofstelsel wordt vaar dit artikel verstaan: het verlof voor verminderde prestaties, de 

loopbaanonderbreking, met uitzondering van de loopbaanonderbreking zoals bedoeld in artikel X1 58 

tot en met X1 66, het gecontingenteerd verfof en de arbeidsduurvermindering toegekend 

overeenkomstig de bepalingen van het protocol van 26 juni 2001. 

$2 In afwijking van $ I kan aan een personeels/id dat tegelijk een overlevingspensioen geniet 

een uitzondering worden toegestaan om meer dan twee verhfstelsels te combineren op 

voorwaarde dat dit wordt goedgekeurd door het Secfarbureau. 

ART. XI 88. 

Het personeelslid kan in de toestand dienstactiviteit aanspraak maken op volgende contingenten 

verloven : 

l "  20 werkdagen per jaar te nemen in volledige dagen en al dan niet aaneensluitende periodes; 

dit verlof is onbezoldigd. Het personeelslid kan dit verlof evenwel opnemen in dagen naar rato 

van zijn prestatieregime. 

2" Tweemaal een contingent tijdens de loopbaan a rato van de duur om een stage of 

proefperiode in een andere betrekking bij een overheidsdienst of in de privé-sector door te 

maken; dit verlof wordt niet bezoldigd; 

Deze vorm van gecontingenteerd verlof is wet van toepassing op de ziekenhuisartsen, met 

dien verstande dat zij slechts recht hebben op een é8nrnalig contingent verlof met een 

maximumduur van één jaar, behoudens verlenging van de stage of proefperiode. 

Bovenop dit contingent krijgt het personeelslid van het UZ Gent dat geslaagd is voor een 

vergeiijkende bevorderingsprocedure ambtshalve verlof in rijn oude graad voor de duur van 

zijn stage in zijn nieuwe graad; 



3" Eén maand per verkiezing om zijn kandidatuur voor wetgevende, provinciale of 

gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden; dit verlof wordt niet bezoldigd. 

Deze vorm van gecontingenteerd verlof is niet van toepassing op de ziekenhuisartsen. 

In afwijking van 1" kan aan een personeelsiid dat tegeluk een overlevingspensioen geniet 

worden toegestaan om maximum 45 werkdagen per jaar te nemen a rato het 

tewerkstellingspercentage. Indien de maximumgrens ontoereikend is om onder de grenzen van 

de toegelaten arbeid te blijven, kan door het Sectorbureau individueel een uitrondering worden 

toegestaan. 


