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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 4 APRIL 201 1 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Schrappen verwijzing naar mandaat adjunct-diensthoofd in Artikel VII. 1. , 
in Artikel VII. 4. en in Artikel VII. 26. 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 



v e r v o l g  p r o t o c o l  n r .  2 9 9 . 9 6 9  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 schrapping in 
Artikel VII.l. in Artikel VII. 4. en Artikel VII. 26 van het besluit van de Raad 
van Bestuur van 2t januari 2008 houdende vastctelting van het achinistra- 
tief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent : verwijzing naar 
adjunct-diensthoofd. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 2 9 -04- 2011 

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

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

---.--:L 

Voor de Federatie van de Christelij- Kris Peeters 

sten en 
ke Syndicaten der Openbare Dien- minister-president van de Vlaamse Regering 

/' 
i 

- ---. 
Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 
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Voor )let Vrij Syndicaat van het 

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

, 

van Onderwijs, Jeugd, 

Jef Peeters 
afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



Jnit~erciiair Ziekenhuis Gent 

Wijziging aan het Besluit van de Raad van Bestuur van 21.1.2008 houdende het 
administratief en geldelijk statuut van het personeet van het UZ Gent: 

I 
Schrappen verwijzing naar adjunct-diensthoofd 

Volgende statuutswijziging werd overeengekomen (wijzigingen staan in vet): 

WIJZIGING 4 : ARTIKEL Vil.'!. PRINCIPE 

... 

5 5. Deze evaluatie houdt rekening met o.m.: 
1. de effectieve aanwezigheid in het UZ Gent; 

2. de dienstverlening 

- de klinische activiteiten 

- het verwerven van RIZIV- en andere inkomsten, en dit onverminderd de bepalingen van artikel Vil. 

4, 3., 2" van onderhavige titel; 

- de effectieve deelneming aan de wachtdiensten; 

3. het management 

- het uitoefenen van verantwoordelijkheid als diensthoofd- of afdelingshoofd 

- het uitoefenen van een mandaat in de bestuursorganen van het UZ Gent of van de UGent 

- het uitoefenen van mandaten in nationale of regionale organen van het RIZIV, de Nationale 

Ziekenhuisraad enz ... of elk orgaan dat advies verstrekt of beslissingsbevoegdheid heeft met 

betrekking tot medische dienstverlening, research entof onderwijs 

- het uitoefenen van mandaten in andere ziekenhuizen in het kader van een affiliatie of 

samenwerkingsverband met het UZ Gent; 

4. het onderwijs 

- de inzet voor het onderwijs (graduaat en postgraduaat) 

- de inzet voor de begeleiding van de stages 

- het aantal uren klinisch onderwijs; 

5. het onderzoek 

- wetenschappelijke activiteit die een betere functionering van de klinische diensten ten goede komt 

- begeleiding van hen die een doctoraat op proefschrift voorbereiden 



WIJZIGING 2: ARTIKEL V11.4. SAMENSTELLING VAN DE KLINIEKVERGOEDING 

g 3. Het veranderlijk gedeelte bestaat uit een administratieve en verantwoordelijkheidsvergoeding, een 

vergoeding voor klinische activiteit , een vergoeding voor het uitoefenen van geprivatiseerde praktijk 

en een bijzondere vergoeding voor k~iniekactiviteit.'~' 

1 O De administratieve en verantwoordelijkherdsvergoedingen worden toegekend aan : 

- diensthoofden 7: 10 % van de referentiewedde 

- afdelingshoofden: 7,5 % van de referentiewedde 

- specifiek coördinerende functies: 10 % van de referentiewedde. '4) 

De vergoeding voor specifieke coördinerende functies wordt toegekend bij beslissing van de Raad 

van Bestuur mits gunstig advies van de hoofdarts en de afgevaardigd bestuurder. 

De administratieve en verantwoordelijkheidsvergoedingen zijn cumuleerbaar, doch niet meer dan 

twee. 

Indien een diensthoofd evenwel tevens afdelingshoofd of hoofd van een andere dienst is, wordt 

voor beide functies samen een vergoeding van 10 % van de kliniekvergoedingsreferentieschaal 

toegekend. 

WIJZIGING 3: ARTIKEL V11.26. FINANCIERING DOOR DE DIENSTKAS 

Worden gefinancierd door de dienstkas : 

1" de administratieve en verantwoordelijkheidsvergoeding voor de diensthoofden- - en de afdelingshoofden; 

2" de vergoeding voor geprivatiseerde praktijk 

3" de forfaitaire kliniekvergoeding 

4" de partiele kliniekvergoeding 

5" de vergoeding voor klinische activiteit 

6" de bijzondere vergoeding voor kliniekactiviteit 

7" de vergoeding voor extra-prestaties, voor zover de inkomsten uit de toeslag op de wachtprestaties 

ontoereikend zijn. . 


