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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 14 MAART 201 1 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Intellectuele eigendomsrechten : invoeging Titel 2 in 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 



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 

enerzijds, 

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 bihaande invoeging van 
Titel 2 in 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 : Intellectuele eigendomsrechten 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

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

Voor de Al emene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare i sten: 

1 

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

Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 

Geert Bourgeois / 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 
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Voor het Vrij Syndtcaat van t-iet 

en Sport 

n Onderwijs, Jeugd, 

l 

Jef Peeters 
afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



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

/ Invoeging Titel 2 'Intellectuele eigendomsrechten' 1 
Volgende statuutswijziging werd overeengekomen 

Wijziging aan deel 3 'Rechten en Plichten' van het Besluit van de Raad van Bestuur van 
21.1.2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ 

Gent, meer bepaald invoeging van Titel 2 Intellectuele eigendomsrechten. 

Wijziging is opgenomen als bijlage. 



Bijlage 1 

- -  - 

Wijziging aan Deel 3 'Rechten en Plichten' van het Besluit van de Raad van Bestuur van 21.1.2008 

houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 

Invoeging van Ftel  2 Intellectuele eigendomsrechten 

TITEL 1 Algemeen 

ART. I I f  1 .  

Onverminderd de artlkelen 111 l tot en met 8, zijn de ziekenhuisartsen eveneens onderworpen aan de bepalingen 
van Deel A van het besluit van de Raad van Bestuur van 21-01-2008 tot vaststelling van het Kliniekkader en de 
nrop vari toepassing zijnde regelingen 

ART. Ilt 2. - 7 
.,. 

TITEL 2 Intellectuele eigendomsrechten 

Intellectuele eigendomsrechten 

A r t  111 8 - auteursrechten, software, databanken, tekeningen en modellen 

$1. Het geheel van de vermogensrechten aísook het gedeelte van de morele rechten, nodig met het oog op de 

overdracht van deze vermogensrechten en I of exploitatie, op de werken waarvan het personeelslid de (mede 

)auteur is en die hij ter uitvoering van zijn functie tot stand brengt worden overgedragen aan het UZ Gent. 

Het persorreelslid verieent het UZ Gent de toelating m de werken onder de naam van het UZ Gent mee te delen 

aan het publiek. 

52 D e  auteursrechten met betrekking compute~programma's (software) en databanken die tot stand gebracht 

zljn door het personeelslid bij de uitoefening van zijn functie, met inbegrip van het begeleidend en voorbereidend 

materiaal, alsook de rechten met beúekking tot de tekeningen en modellen worden overgedragen aan het UZ 

Gent. 

C3. De vergoeding voor deze overdracht van rechten is begrepen in het salaris eniof vergoedingen, zoals 

bepaald overeenkomstig het van kracht zijnde (geldelijk) statuut een reglement kliniekvergoedingen. 

Art. 111 9 - odrooirechten 

$1. Alle (uitfvindingen die door het personeelslid ter uitvoering van zijn functie worden gedaan enlof die 

verkregen worden doorldankzij het gebruik van rniddeleniuitnisting die door de werkgever ter beschikking worden 

gesteld. rìjr! net exclusieve eigendom van het UZ Gent. 

92. De vergoeding voor de overdracht van de rechten op de iuit)vindingen is begrepen in het salaris eniof 

vergoeding, zoals bepaald ovareenkomstig net van kracht zijnde (geldelijk) statuut en reglement 

kliniekvergoedingen. 


