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Beroepsmogelijkheid na bevordering : wijziging van artikel VII 35 van het 
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van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ 
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v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  2 9 8 . 9 6 2  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 over bijgaande wijziging van 
artikel VII 35 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 
houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het 
personeel van het UZ Gent : beroepsmogelijkheid na bevordering. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, - 8 -04- 2011 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare  iek kt en: 

(-$;L % C & r , d %  

Voor de Federatie van de Christelij- Kris Peeters 
ke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten en 

Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 

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



vervolg protocol nr. 298.962 4 

Voor het Vrij Syndicaat van het 

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

n Onderwijs, Jeugd, 

.. 
Jef Peeters 
afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



Wijziging aan het Besluit van de Raad van Bestuur van 21 .l .2008 houdende het 1 
administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: l 

I ART. VII 35 betreffende beroepsmogelijkheid na bevordering 1 
Volgende statuutswijziging werd overeengekomen: 

Huidig artikel V11 35 wordt vervangen door onderstaand artikel. 

Art. V11 35 Het personeelslid dat zich benadeeld acht, kan b~nnen de vijftien kalenderdagen na de 

kennisgeving van de beslissing aangaande de bevordering van de in dienst nemende overheid, 

gemotiveerd en opschortend beroep instellen bij de Raad van Beroep. 

De raad van beroep kan alle betrokkenen horen en om uitleg vragen 

De raad van beroep brengt een met redenen omkleed advies uit binnen dertig kalenderdagen na 

ontvangst van het beroepsschrift. Indien er geen advies is binnen de vooropgestelde termijn, wordt het 

beroep behandeld alsof er een gunstige beoordeling werd gegeven. 

Het dossier wordt vervolgens binnen de vijftien kalenderdagen voorgelegd aan de Raad van Bestuur 

Tezelfdertijd wordt het advies aan de verzoeker gestuurd. 

De Raad van Bestuur beslist op de eerstvolgende vergadering na ontvangst van het advies van de 

raad van beroep; zoniet gaat men ervan uit dat er een gunstige beoordeling is. 


