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Voorwoord 

 
De afgelopen maanden en jaren lijken de aanvallen op het ambtenarenstatuut in stijgende 

lijn te gaan. Politici, Van Quickenborne op kop, en werkgeversorganisaties (VOKA, VBO,...) 

doen er werkelijk alles aan om het statuut van het personeel in de openbare sector in een 

kwaad daglicht te stellen. Recent hekelde Fons Leroy, de grote baas van de VDAB ook het 

statuut van de ambtenaren. In de (Vlaamse) openbare zorgsector lobbyen Zorgnet 

Vlaanderen (het vroegere Caritas) en ICURO voor een “eenheidsstatuut” voor het personeel 

in de zorgsector. Daarenboven zal er door de evolutie die nu aan de gang is binnen het 

zorggebeuren (ziekenhuizen, rusthuizen, psychiatrie, beschut wonen ,… enz) weinig publieke 

uitbating overblijven. Een aantal (waaronder UZ Gent) houden zich gelukkig nog staande.  

Duidelijk is dat er volgens Q & Co geen plaats meer is voor statutaire personeelsleden. De te 

hoge kost van de ambtenarenpensioenen is één van de argumenten om de “liquidatie” van 

het ambtenarenstatuut te rechtvaardigen. Dat het “minimale” werknemerspensioen (privé – 

regeling) in de plaats zou komen is voor hen kennelijk geen probleem en gemakkelijk op te 

lossen met de fameuze 2° pensioenpijler. Het is nochtans al langer geweten dat België met 

zijn privé werknemerspensioen op Europees vlak bij de slechtste leerlingen behoort, zelfs 

met een tweede pensioenpijler. Daarenboven blijkt nu al dat de minder gegoede burger en 

gepensioneerde  op vlak van gezondheidszorg, pensioen, onderwijs, e.a. , meer en meer in 

de problemen komt (onbetaalde facturen voor onderwijs, gezondheidszorg,...). Zelfs het 

uitstellen van (basis) gezondheidszorg steekt nu ook de kop op. Schrijnend dat dergelijke 

zaken in ons land met zulk sociaal model mogelijk zijn. Vaststelling is dat spijtig genoeg niet 

iedereen aan het model wil bijdragen (de rijkste Fransman – bijna Belg ook niet??).   

Dat veel diensten van algemeen belang (onderwijs, gezondheidszorg, politie, brandweer, 

watervoorziening, vuilnisophaling, …) gefinancierd worden met publieke middelen, en er een 

afdoende controle en efficiënte besteding moet zijn is kennelijk ook te weinig bekend…en 

daar maken sommige beleidsmakers handig gebruik van. Dat uitbesteding van sommige van 

deze diensten aan de privé achteraf veelal duurder is wordt natuurlijk verzwegen.  

Alles weggeven aan de private sector kan dan ook geen optie zijn, tenzij men natuurlijk pleit 

voor het principe “no pay, no cure” en waar winst maken de ultieme doelstelling is. In hét 

land van “de vrije markt”  voert de huidige president Obama nu trouwens een verbeten 

strijd om alle Amerikanen tenminste basisgezondheidszorg (via de nieuwe gezondheidswet) 

te garanderen, zeer tegen de zin van de conservatieve Republikeinse vleugel en het 

(super)rijke establishment.  
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Het budget (> 25 miljard EURO) van de gezondheidszorg in ons land staat intussen (mede 

door de crisis) ook onder druk. Zo werd de groeinorm al bijgesteld en worden er quasi overal 

besparingen doorgevoerd. De verwachtingen voor 2013 zien er zelfs nog slechter uit. Hierin 

heerst de politiek van de dag en een lange termijn visie lijkt nog niet voor onmiddellijk.  

Bij de recente onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord voor de zorgsector is het 

intussen ook duidelijk dat er weinig nieuwe maatregelen te verwachten zijn. De 

problematiek van ondermeer de sterk verouderde normen op de diensten is daarmee 

bijlange nog niet van de baan.  

Er valt in de komende maanden hopelijk meer duidelijkheid te verwachten over de nieuwe 

maatregelen i.h.k.v. de pensioenhervorming. De minister van pensioenen (Van 

Quickenborne, ja, hij weer…) maakte zich eind vorig jaar sterk om de hervorming er vlug 

door te jagen, maar intussen blijft het wachten op de definitieve details. En dat die niet 

“leuk” zullen zijn weten we ondertussen al.  

Tenslotte nog een positieve noot: de onderhandelingen voor een lokaal sectoraal UZ Gent 

zijn van start gegaan én het dossier functieclassificatie zit terug op de rails.  

 

Yves DERYCKE 

Voorzitter  

 

Guzet Colofon 

 
De Guzet is een uitgave van het Gewestelijk Technisch Comité ACOD UZ Gent. 
Verantwoordelijk uitgever is Yves Derycke. 
Werkten mee aan deze Guzet:  
 

 Yves Derycke 

 Katrien Van Keirsbilck 

 Sabine Van Bever 

 Geert Jacobs. 
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Sociaal akkoord – publieke zorgsector 2013 

 

Na het mini akkoord 2011 en het “attractiviteitsplan verpleegkunde” van vorig jaar zijn er 

intussen onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord aan de gang met de minister 

van Volksgezondheid (L. Onkelinx).  

De lang aanslepende regeringsvorming en de zeer beperkte budgettaire ruimte deden al 

langer vermoeden dat van de ingediende eisenbundels weinig kon gerealiseerd worden.  

Bovendien was bij aanvang meteen ook duidelijk dat er geen nieuw meerjarenplan zou 

komen (gelet op de financiële en economische crisis…).  

Het kabinet Onkelinx liet  weten dat er naast de reeds voorziene 40 miljoen € een extra 

enveloppe van 10 miljoen € zou toegevoegd worden, in totaal dus 50 miljoen € te verdelen 

(32% - 68%) over de publieke en privé sector. Ter vergelijking: het vorig sociaal akkoord 

2005 – 2010 ging over 75 miljoen €/jaar.  

De federale regering eiste tevens dat de eerste schijf (40 milj.€) volledig zou besteed worden 

aan tewerkstellingsmaatregelen. Het betreft in deze 800 FTE, waarvan ongeveer 254 FTE 

bestemd voor de publieke sector.  

Daarnaast zou de bijkomende 10 miljoen € kunnen aangewend worden voor de 2° 

pensioenpijler voor de contractuelen van de private en openbare sector (voorstel kabinet). 

De vakbonden van de publieke sector gaan zich intussen beraden over de voorstellen.  

Spijtige vaststelling (alweer) is dat ongeveer de helft van het gezondheidsbudget (> 25 

miljard EURO/jaar!) bestemd is voor de artsen (- vooral specialisten in de private sector) en 

de farma – industrie…terwijl er voor de noden van het overige personeel (>200.000 

werknemers) slechts kruimels overblijven.  Recente cijfers over de artsenlonen (ondermeer in 

Vacature), zelfs met de nodige voorzichtigheid en nuances bekeken, spreken voor zich…Of 

het belang (en vooral de gezondheid) van de patiënt daarbij nog centraal staat is maar zeer 

de vraag. Daarnaast is de toenemende commercialisering in de zorg een extra bedreiging 

voor een gezondheidsbudget dat nu al zo onder druk staat. 

In ieder geval blijft de enveloppe voor een nieuw mini – akkoord (2013, 2014??) geblokkeerd 

op 50 miljoen euro, midden september zijn de onderhandelingen opnieuw van start gegaan.  
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EISENBUNDEL SECTORAAL AKKOORD UZ GENT 2012-2013 

 

Het heeft wat op zich laten wachten, maar hij (= de gemeenschappelijke eisenbundel) is er! 

Hieronder vind je de 8 ingediende punten voor een nieuw lokaal sectoraal akkoord. De 

onderhandelingen starten in de loop van september. 

1. PC-lokaal 

 

Momenteel beschikken niet alle personeelsleden over de mogelijkheid om gebruik te 

maken van een pc. Gezien er in de toekomst meer en meer gebruik zal gemaakt 

worden van digitale toepassingen (verlofplanning, allerlei aanvragen voor ICT, 

Facilitair beheer, P&O,…) en de communicatie vooral via intranet of e-mail verloopt, 

vragen we om een pc-lokaal te voorzien in UZ1 en UZ2. 

 

2. Maximale omzetting van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur naar 

onbepaalde duur 

 

3. Mobiliteit 

 

Wij stellen voor om een werkgroep ‘mobiliteit’ op te richten waarin naar oplossingen 

gezocht wordt voor de mobiliteitsproblemen op de campus en die op korte termijn 

voorstellen kan doen om alternatieve vervoerswijzen verder te stimuleren en 

aantrekkelijker te maken. 

Hierbij denken we o.a. aan: 

 

- Een beter fietsbeleid door het optrekken van de fietsvergoeding in het UZ Gent tot 

de fiscale vrijstelling, zijnde 0,21 Euro per afgelegde kilometer en samenwerken 

met bepaalde firma’s om fietsen en toebehoren voor fietsen tegen korting aan het 

personeel aan te bieden,… 

- Een aangepast parkeerbeleid 
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4. AO verzekering voor militanten die deelnemen aan een activiteit van een 

vakorganisatie in een vrije dag 

 

Wij vragen dat het UZ Gent zich engageert, om in geval van discussie of twijfel, te 

beschikken over een voldoende sluitende Arbeidsongevallenverzekering voor elke 

militant van zijn representatieve vakorganisaties. 

 

5. Aantrekkelijker maken van de nachtdiensten 
 
- Optrekken van de nachtvergoeding 
 
- Nachtdiensten 55+ 
 
Omdat nachtdiensten voor ouder wordende werknemers belastend zijn, vragen wij 
om indien er vrije plaatsen beschikbaar zijn in de aanvullende roulementen, 
medewerkers die ouder zijn dan 55 voorrang te geven om vrijwillig in het aanvullend 
roulement te stappen zodat zij geen belastende nachtdiensten meer moeten doen. 
Dit principe wordt reeds toegepast op verschillende diensten, we willen er echter een 
algemeen geldend principe van maken binnen het UZ Gent. 
 
- Maaltijden nachtdiensten 
 
Momenteel zijn de aangeboden maaltijden voor de nachtdiensten verschillend voor 
het personeel en de artsen (de artsen krijgen een kwalitatief betere maaltijd dan de 
rest van het personeel), wij vragen dan ook om de maaltijden die de artsen tijdens de 
nachtdiensten krijgen eveneens ter beschikking te stellen aan het personeel. 

 
6. Bindend advies Raad van Beroep 

 

Gezien er in de praktijk door de Raad van Bestuur rekening wordt gehouden met het 

advies van de Raad van Beroep dat bij meerderheid van stemmen is tot stand 

gekomen, vragen wij om elk advies dat met 2/3 meerderheid tot stand is gekomen 

bindend te maken. 

 

  



GUZET september  2012  8 

7. Ontmoetings- en ontspanningsruimte voor het personeel 
 
Een regelmatig gemaakte opmerking door verschillende personeelscategorieën is dat 
er onvoldoende lokalen beschikbaar zijn waar er op een rustige manier middagpauze 
kan genomen worden. Het restaurant en de cafetaria’s zijn niet geschikt voor mensen 
die een eigen lunchpakket meebrengen of die gewoon op een rustige manier willen 
genieten van hun middagpauze. Overal lokalen voorzien is, wegens het gebrek aan 
ruimte, misschien onmogelijk, maar we zijn er van overtuigd dat er ergens op de 
campus een ontmoetings-/ontspanningsruimte kan voorzien worden die enkel 
toegankelijk is voor het personeel. 

 
8. 80% loopbaanonderbreking 

 

Om langer werken te stimuleren en de afbouw van tewerkstelling minder drastisch te 

laten verlopen, vragen wij de invoering van de 80% loopbaanonderbreking onder de 

vorm van een gunstmaatregel (dus geen recht) en gekoppeld aan een 

evaluatieperiode. 

 

 
 

Nieuwsbrief ACOD UZ Gent 

 

 
 
Op (on)geregelde tijdstippen laten we de digitale nieuwsbrief op jullie los. Inschrijven kan 
via de site acoduzgent.be via de rubriek nieuwsbrief. Invullen en verzenden is de boodschap. 
En nee, we spammen jullie niet, en er komen geen 7 mails per dag in jullie mailbox. Enkel als 
er iets wezenlijks te melden is maken we er gebruik van. En, geen nieuws is goed nieuws. 
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Werkgroep Alcohol – Middelen en Drugs: stand van zaken 

 

Alcohol (en in mindere mate illegale drugs en medicatie) is in onze samenleving een 

algemeen sociaal aanvaard genotsmiddel. Helaas is er echter ook een keerzijde: 

verantwoord alcoholgebruik kan overgaan in problematisch gebruik. Dit problematisch 

gebruik heeft niet alleen gevolgen op de gezondheid en sociale relaties van de 

probleemgebruiker zelf maar kan ook gevolgen hebben op het werk. 

Het behoort tot de wettelijke taak van de werkgever om de gezondheid, veiligheid en welzijn 

van zijn werknemers te verzekeren. De werkgever is verplicht om alle risico's te analyseren 

waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld. Alcoholgebruik kan een risico opleveren 

voor de veiligheid, gezondheid of welzijn van de (andere) werknemers. 

Er  zijn ook een aantal economische redenen om het probleem van alcohol en drugs op het 

werk aan te pakken. Voorbeelden zijn: 

 Het op peil houden of verbeteren van de productiviteit: alcohol beïnvloedt de kwaliteit 

van het werk (fouten, minder presteren) 

 Het imago van het bedrijf 

 Het behouden van gekwalificeerd personeel door probleemgebruikers te helpen in 

plaats van ze te ontslaan en nieuw (minder ervaren) personeel aan te werven. 

 Het verminderen van afwezigheden en ziekteverzuim. 

Tenslotte is ook het Welzijn van de werknemers belangrijk. Welzijnsmotieven om een 

alcoholbeleid in de onderneming uit te werken zijn ondermeer: 

 Het verminderen van arbeidsongevallen en veiligheidsrisico's 

 Het verbeteren van de werkrelaties: problematisch gebruik beïnvloedt de sfeer op het 

werk negatief 

 Stress: verminderd of problematisch functioneren en afwezigheden verhogen de 

werkdruk op collega's en verstoren de werkorganisatie. 

 Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag: alcoholgebruik is een erkende en 

belangrijke oorzaak van grensoverschrijdend gedrag. 

Vandaar dat in navolging van de private sector in het UZ Gent de werkgroep ‘Alcohol en 

middelenbeleid’ opnieuw in het leven werd geroepen om de personeelsleden in het UZ Gent 

van een formeel en organisatiebreed beleid te voorzien op het vlak van alcohol, drugs en 

medicatie. 
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Het is vooral de bedoeling de personeelsleden duidelijke richtlijnen te geven waaraan zich te 

houden i.v.m. alcohol of middelengebruik en een hulpmiddel voor de leidinggevenden wat te 

doen bij gebruik/misbruik volgens duidelijk omschreven regels. 

Het is ook belangrijk over een goed hulpverleningskader te beschikken zodat alle 

medewerkers weten dat ze er niet alleen voor staan. 

Ondertussen werd een beleid uitgewerkt met een set van regels, procedures en een 

handboek voor de leidinggevenden, en dit samen met de vakorganisaties. 

Na goedkeuring door het directiecomité volgt dan de toevoeging aan het arbeidsreglement, 

het communiceren naar de personeelsleden en de continue vorming van de leidinggevenden 

en hulpverleners. 

 

 

 

Overzicht BOC en CPBW 

Tot in de vorige Guzet werd er een overzicht gemaakt van een aantal punten die besproken 
werden in de vergaderingen van het Basis Overleg Comité (BOC) en / of het Comité voor de 
Preventie en Bescherming van de Werknemer (CPBW). Omdat de verslagen van deze 
vergaderingen elke maand te raadplegen zijn via het UZ Intranet ( Algemene Directie  
Basisoverlegcomité of Comité voor Preventie en Bescherming van de Werknemer) hebben 
we besloten om deze samenvattingen niet meer te maken.  
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Pensioenhervorming Openbare Sector 

 

Met de publicatie van de wet van 28 december 2012 (B.S. 30.12.2012) eind vorig jaar werd 

een serieuze verandering doorgevoerd in de pensioenregeling voor de vastbenoemden 

(statutaire personeelsleden). 

Niettegenstaande vele bezwaren (ook juridisch – technische) en diverse acties (en stakingen) 

van het personeel heeft minister van pensioenen Van Quickenborne de wet er toch 

doorgejaagd.  

Een eerste maatregel betreft de verhoging van de minimum pensioenleeftijd van 60 naar 62 

jaar. Bovendien wordt de minimum loopbaan ook gefaseerd verhoogd van 35 naar 40 jaar, 

zij het met twee uitzonderingen. 

Daarenboven zal in de toekomst het ambtenarenpensioen worden berekend op basis van de 

laatste 10 loopbaanjaren in plaats van de huidige 5. Personeelsleden die de leeftijd van 50 

jaar bereikt hebben op 1 januari 2012 (en een aantal andere uitzonderingscategorieën) 

behouden de oude berekeningswijze (op de laatste 5 jaar).  

Finaal gaat de verplichting om langer te werken ook gepaard met de afbouw van de stelsels 

loopbaanonderbreking (openbare sector) en het tijdskrediet (privé – sector).  

Van onderhandelingen met de vakbonden van de openbare sector kwam er niet veel in huis, 

en nadat er dan toch zeer moeizame onderhandelingen in Comité A werden afgerond (eind 

juni 2012) resulteerde dat in een protocol van niet akkoord, wat gezien de stugge houding 

van de minister en zijn kabinet niet verwonderlijk was. De bijsturingen die werden bekomen 

zijn zeer miniem en veranderen aan de bovenstaande nieuwe principes weinig. Afbraak dus 

in plaats van constructieve verandering.  

Een aantal categorieën zoals de beroepsjournalisten hebben bij aanvang wel onmiddellijk 

betere voorwaarden uit de brand gesleept…om daarna als volleerde corporatisten de acties 

van de vakbonden tot op het bot af te branden. Sommigen bij de NMBS, justitie en militairen 

hebben eveneens minder strenge voorwaarden. De pensioenregeling voor de politiek 

gemandateerden zal in de latere toekomst ook wel eens worden “bekeken” …althans dat 

zeggen de politici zelf.  

Hieronder volgt de basistabel van de algemene regel voor het bekomen van een vervroegd 

pensioen (zoals vermeld door de Pensioendienst voor de Overheidssector, PDOS): 
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Normale regel 

Uitzonderingen lange 

loopbanen 

Jaar  
minimumleeftijd loopbaanvoorwaarde 

Loopbaan op 

60 jaar 

Loopbaan op 

61 jaar 

2012 60 jaar 5 jaar   

2013 60 jaar en 6 

maand 
38 jaar 40 jaar  

2014 61 jaar 39 jaar 40 jaar  

2015 61 jaar en 6 

maand 
40 jaar 41 jaar  

2016 62 jaar 40 jaar 42 jaar 41 jaar 

 

Wat betreft de zogenaamde “diplomabonificatie” is nu eindelijk duidelijk dat voor de 

houders van hoger postsecundair onderwijs diploma’s (huidig bachelor en master niveau, 

vroegere graduaat en licentie) er rekening zal gehouden worden met de duur van de gedane 

studies (indien vereist voor aanwerving of bevordering) voor de vaststelling van de 

loopbaanjaren.  

Voor de “A2 verpleegkundigen” is er wel nog een probleem, gezien de huidige regelgeving 

voor hen geen diplomabonificatie voorziet, hoewel het hier kan beschouwd worden als een 

uitzonderlijke situatie (sommige diploma’s van het niet hoger dagonderwijs kunnen 

daarvoor in aanmerking komen op voorwaarde dat het gaat om studies die het de 

betrokkene onmogelijk maken voor de leeftijd van 19 jaar in dienst te treden, en dat is hier 

wel degelijk het geval).  

Het probleem werd door de ACOD intussen al op het politieke niveau aangekaart. De 

praktische uitvoering van de nieuwe pensioenhervorming zal op lokaal niveau (UZ Gent) 

binnenkort worden besproken, maar intussen is het wachten op de uitvoeringsbesluiten die 

deze wet gaan uitvoeren… 

Meer detail hopelijk in de komende maanden. 
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Is er leven op Pluto? 

 
Weet het nog altijd niet, op Mars misschien?  
Op aarde alleszins wel, maar of we het goed doen?? Recentelijk (dit jaar dus, zo rap zijn we 
nu ook weer niet) zijn er een aantal opmerkelijke boeken verschenen. De samenvatting valt 
redelijk cru terug te brengen tot “we’re fucking it up!!”. Klinkt weinig hoopgevend, is het 
ook.  
 
“De Geschiedenis van België voor Dummies” is een aanrader voor iedereen die wil weten 
hoe dit rare land ooit geboren is, geëvolueerd is, en waar we nu staan. Het begon al met een 
koning die in feite koning wou worden van een ander land. Maar hij is dan toch in België 

beland. Heel interessant is de opbouw door de jaren/eeuwen heen van 
de sociale zekerheid. De basis ligt in Gent. Daar is de sociale zekerheid 
geboren, in het Gentse socialisme. Veel van wat toen werd uitgedokterd 
is er nu nog altijd, weliswaar in een geupdate versie.  
 

Een klein boekje, dat we sneller hebben kunnen lezen wegens druk, druk, druk, geen tijd, 
haast en zo is van Prof. Paul Verhaeghe van de UGent. Het gaat over de neoliberale 
waanzin, over flexibiliteit en het gestoorde daarvan. Wat ons vooral interesseerde was het 
hoofdstukje over”het  ziekenhuis als zorgbedrijf”. Té herkenbaar om goed te zijn… Vooral als 
je in je achterhoofd de kennis hebt van het UZ als openbare derde en vierdelijnsziekenhuis, 
dat in principe geen patiënten kan / mag weigeren. “Zoals 
elke “marktspeler” kiest een ziekenhuis voor wat het meest 
opbrengt en stoot het die taken af die het minst opleveren. 
Patiënten zijn daarbij helemaal niet meer het doel, wel het 
middel en dit begint angstaanjagende vormen aan te 
nemen.”  
In het boekje worden ook 4 managementsymptomen vermeld. Beslis zelf welke het meest 
herkenbaar zijn:  

 Constante verbouwingen / veranderingen, nieuwe aanpak, met nooit of nauwelijks 
inspraak van de eindgebruikers 

 Het Big Brother-gevoel. Het zijn niet de veranderingen die geëvalueerd worden, maar 
de medewerkers. Alles wordt “gemeten”. Dat de dictatuur van het meetbare haaks 
staat op wat zorg is, kan helaas niet met cijfers bewezen worden, dus verdwijnt de 
zorg pijlsnel. 

 Ziekenhuizen zouden veel beter functioneren zonder patiënten, het onderwijs veel 
beter zonder studenten. 

 Er gaat massaal geld naar irrelevante details. Neem vooral de slogan van de instelling 
niet ernstig. 

 
  



GUZET september  2012  14 

Een derde interessant boek is “Hoe durven ze” van PVDA+ voorman Peter Mertens. Een 
bestseller, en volgens diverse bronnen is de analyse niet tegen te spreken. Alleen met de 
oplossing hebben diverse (rechtse) actoren het moeilijk. De sociale zekerheid is een aspect 
dat in alle hoofdstukken van het boek terugkomt. Zo citeert hij Bart De 
Wever die zegt dat “als je mensen afhankelijk maakt van uitkeringen, 
beroof je hen van elke eigen verantwoordelijkheid. Door je systeem van 
uitkeringen bestendig je de onderklasse, vergroot ze zelfs.” De Wever’s  
grote voorbeeld Theodore Dalrymple doet zelfs een voorstel om de 
sociale zekerheid te vervangen:”bij echte solidariteit ligt het initiatief 
bij de donateur, die spontaan geld geeft uit een eerlijk gevoel van 
sympathie of medeleven met wie minder heeft.” Het systeem van 
Dalrymple heeft eeuwen bestaan, onder de naam “aalmoezen”. Het 
was zelfs een taak van de kerk. Maar niet alle armen of zieken kwamen 
in aanmerking, enkel het “eigen volk”. Landlopers, marktkramers, toneelspelers, bij hen kon 
je door je aalmoes geen zonden afkopen…  
Gelukkig is de beschaving erop vooruitgegaan. De sociale zekerheid is daar een perfect 
voorbeeld van. Deze is echter uitsluitend op het conto van de arbeidersbeweging te 
schrijven! De Vlaams nationalistische voorlopers van de N-VA, de partij die de sociale 
zekerheid zo graag wil ontmantelen, hebben in die strijd geen pink uitgestoken. Geen pink! 
In dit opzicht is ook de uitspraak van Siegfried Bracke (lijsttrekker voor de N-VA te Gent) te 
kaderen dat “de armen blij moeten zijn dat er miljonairs zijn”. Klinkt als de conservatieve 
patroon Charles Woeste uit Daens, die zegt “Mijne heren, er moeten armen zijn! Hoe 
zouden wij anders onze taak van liefdadigheid kunnen verrichten?”  
Vandaag leeft in ons land meer dan 14% van de mensen in armoede. Maar, zo becijferde 
Europa, zonder sociale zekerheid zou dat 42% zijn.  
 
Ter info: wij lezen graag, en op de boekenplank liggen er alweer een 4-tal te wachten. En 
nee, wij worden niet gesponsord door Standaard Boekhandel of de Fnac… 
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Werkgroep verlof – Aanpassingen verlofregels 

 

Procedure rond het in mindering brengen van RV’s 

Vanaf 1 april 2012 krijgen nieuwe medewerkers geen voorschot van RV’s (recuperatieverlof) 

meer. Dit om te vermijden dat bij uitdiensttreding er teveel dagen opgenomen zijn en er 

bijgevolg een looninhouding zou gebeuren voor de teveel opgenomen dagen RV. Opgelet: 

deze regel geldt dus enkel voor de nieuwe medewerkers! 

 

Afschaffing  ambtshalve omzetting van 1 dag naar voltijds bij 

loopbaanonderbreking 

Aangezien de RVA deze werkwijze aanziet als een vorm van rechtsmisbruik, is het niet 

langer mogelijk om deeltijdse vastbenoemden 1 dag om te zetten naar voltijds om zo te 

kunnen genieten van een voltijdse premie van de RVA.  Deeltijdse medewerkers die een 

deeltijdse loopbaanonderbreking aanvragen, krijgen vanaf 1 maart 2012 een deeltijdse 

premie van de RVA. 

 

Intrekking van loopbaanonderbreking 

Vanaf 15 mei 2012 kan een intrekking van een lopende loopbaanonderbreking enkel via een 

gemotiveerd verzoek van het sectorbureau. 

 

Periode opname loopbaanonderbreking 

Het KB van 28 december 2011 wijzigt o.a. de periode van opname loopbaanonderbreking. 

Elke medewerker heeft  vanaf 1 januari 2012 recht op 60 maanden voltijdse 

loopbaanonderbreking en 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking. 
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Beperking loopbaanonderbreking zonder uitkering 

Loopbaanonderbreking zonder uitkering kan wettelijk slechts in de volgende 3 gevallen 

worden toegestaan: 

 wanneer de medewerker geniet van een overlevingspensioen 

 vanaf het 2de jaar dat de medewerker de volledige loopbaanonderbreking cumuleert 

met een zelfstandige activiteit. 

 wanneer het gaat om de opname van ouderschapsverlof 
 

Wissel versus ziek in SP-expert 

 Binnen SP-expert kan een shiftwissel leiden tot een negatief aantal meeruren indien men 

afwezig was wegens vb. ziekte op de gewisselde dag. De reden hiervoor is dat het systeem 

steeds teruggrijpt naar het basisshiftpatroon. Aangezien er heel wat shiftwissels gebeuren 

en men een gewisselde shift kan aanzien als de definitieve te werken shift, zal de 

personeelsadministratie daarom in voorkomend geval  een manuele aanpassing doen. 

 

Ziek op een ADV-dag 

Als men al ziek is vóór de ADV-dag valt, primeert de ziekte en kan de ADV-dag later binnen 

dezelfde maand teruggenomen worden. 

Als men ziek is vanaf de datum dat de ADV-dag valt, dan primeert de ADV-dag en is men die 

dag kwijt. 

 

Intrekking van een aangevraagd maar nog niet ingegaan verlofstelsel 

Een vraag tot intrekking van een nog niet ingegaan verlofstelsel kan enkel via het 

sectorbureau gebeuren. 

 

Opname ‘wit konijn’ 

Op gemotiveerd verzoek van het sectorbureau én mits akkoord van het personeelslid kan 

men de opname van opgespaarde vakantiedagen ook nemen in periodes van minimum 1 

week. 
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En hoe zit het met de meeruren? 

 

Binnen de werkgroep verlof wordt er momenteel redelijk wat gedebatteerd over overuren, 

of met een nieuwe term gezegd: meeruren. Dit is ook niet verwonderlijk, als men weet dat 

de teller van de meeruren over gans het ziekenhuis in het voorjaar 2011 reeds op 186.593 

uur stond… 

De huidige regels over meeruren en hoe deze gerecupereerd kunnen worden zijn eerder 

beperkt, daarom gaf het directieoverleg vorig jaar de opdracht om een voorstel uit te 

werken waarbij een aantal regels worden vastgelegd m.b.t. de meeruren. 

Er zou in eerste instantie een duidelijk onderscheid komen tussen enerzijds regels over de 

historisch opgebouwde meeruren en anderzijds regels over de nieuwe meeruren. 

Verder zullen de meeruren vastgeklikt worden in het SP-expert systeem, het is dus ook nog 

eventjes wachten tot alle diensten in dit systeem ingestapt zijn, vermoedelijk zal dit in de 

loop van het voorjaar 2013 zijn. 

Belangrijk in gans de discussie is de haalbaarheid van nieuwe regels. Er zijn immers heel wat 

factoren die de opbouw van meeruren beïnvloeden, zoals acute en chronische 

personeelstekorten op dienst, vormingen die al dan niet verplicht moeten gevolgd worden, 

wachtsystemen,… 

Hiermee rekening houden is niet alleen belangrijk bij de opbouw van meeruren, maar het is 

vanzelfsprekend ook heel moeilijk om meeruren af te bouwen op diensten die 

geconfronteerd worden met een combinatie van al deze factoren. Met andere woorden: 

flexibiliteit en inzet mag niet afgestraft worden! 
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Achiel 

 
Is een stadsmens.  

Geboren in de stad, opgegroeid in de stad, werkt in de stad, zal er wellicht ook wel 

doodgaan… De stad is voor hem leven. Er is altijd wel wat te doen, je bent dicht bij alles.  

Nu woont hij aan de rand van de stad, beetje over het water. Achiel voelt zich daar redelijk 

goed. Maar als hij het water oversteekt, en terug in het centrum is, dan voelt hij zich beter. 

Toen hij en zijn madam pas getrouwd waren, woonden ze dichter bij het centrum, op een 

appartementje. Ge weet hoe dat gaat, pas getrouwd, nog niet teveel gespaard (nu 

trouwens nog niet…). Dus maar appartementje gehuurd. Op wandel-fiets-kruipafstand van 

het centrum. Heel handig als het Feesten waren, en de drank een beetje te rijkelijk had 

gevloeid. Alles in de buurt: bakker, beenhouwer, bus, tram, warenhuis, werk, … 

Tot op het moment dat ze de kans kregen om een huis te kopen aan de rand, goed 

onderhouden, pas gerenoveerd, betaalbaar. Met een tuin!! Er was nog in de verste verte 

geen sprake van het nageslacht. Was wel leuk, maar de drang naar de stad bleef altijd 

leven. Nu is het nageslacht er al een aantal jaren, en in de tuin spelen is wel leuk, maar 

Angry Birds spelen is ook leuk, en daar heb je geen tuin voor nodig. Dus pa en ma zitten in 

de tuin te werken, en junior zit op het terras te bozevogelen…  

De meeste mensen gaan als het goed weer is eens een dagje ontspannen aan zee, of op de 

buiten. Achiel niet: de stad in, met de fiets liefst. Kilometers fietspaden, fietsbruggen,  

fietstunnels… om dan ergens op een pleintje of parkje of strandje gewoon te terrassen, 

pintje pakken, klapke doen…  

De stad is zijn leven, de stad is zijn droom.  

Vroeg of laat, liefst vroeg, waarschijnlijk wat later, gaat Achiel met zijn madam terug naar 

de stad. Of junior zal volgen weet hij nu nog niet. In het centrum, een huisje kopen met 

tuintje of appartement met terras. We zien wel. En ondertussen kan de stad verder 

evolueren. En groeien. 

 En ja, Achiel ziet vooral de goede dingen, en ja er zijn ook minder goede dingen, en ja er zijn 

zelfs slechte dingen aan een stad. Maar dat is overal zo.  

Dus ja, Achiel houdt van zijn stad en haar taal.  

De schuunste stad van de wereld, dat es mijn Gent… 
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Functieclassificatie – Loonclassificatie: Stand van zaken 

 

Eind vorig jaar hebben de directie en syndicale organisaties v/h UZ Gent het 

functieclassificatiemodel goedgekeurd.  

Tevens werd goedkeuring gegeven aan de interne en externe beroepsprocedure. De toewijs 

– en onderhoudsprocedure werden ook behandeld en goedgekeurd.  

Daarmee is een eerste belangrijke stap gezet naar uitvoering van het 

functieclassificatieproject.  

In een tweede stap moet nu onderhandeld worden over de nieuwe baremastructuur.  Als 

deze onderhandelingen afgerond zijn kan de koppeling van de nieuwe baremastructuur met 

het functieclassificatiemodel gebeuren.  

Zodra deze koppeling rond is kan de toewijsprocedure opgestart worden.  Deze procedure 

houdt in dat aan ieder personeelslid een functie (met barema) op basis van het FUCLA – 

model wordt toegewezen.  

Desgevallend zal het betrokken personeelslid bij een niet - akkoord hiertegen in beroep 

kunnen gaan (interne – externe beroepsprocedure).  

Het is evident dat over bovenstaande in de nabije toekomst meer info zal verspreid worden.  

De onderhandelingen voor de nieuwe baremastructuur zullen in principe in september van 

start gaan.  

Afhankelijk van wanneer de barema – onderhandelingen kunnen worden afgerond (voorjaar 

2013?) zal dan eindelijk de uitvoering van het FUCLA project van start gaan.  
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Ouderschapsverlof 

 

Uitbreiding recht op ouderschapsverlof tot 4 maanden 

Het KB van 31 mei 2012 regelt de uitbreiding van het ouderschapsverlof naar 4 maanden. 

Alvorens dit in het UZ kan toegepast worden, dient er goedkeuring gevraagd te worden aan 

de federale ministerraad. Ook binnen het statuut moeten hiervoor enkele passages 

gewijzigd worden. De loopbaanonderbreking onder de vorm van ouderschapsverlof zal in de 

toekomst op volgende manieren kunnen opgenomen worden: 

- 4 maanden voltijds 

- 8 maanden halftijds 

- 20 maanden 1/5de 

Het voltijds en halftijds ouderschapsverlof kan niet gefractioneerd opgenomen worden. 

Het ouderschapsverlof onder de vorm van 1/5de zal op volgende manier opgenomen kunnen 

worden: 

- Eén aaneensluitende periode van 20 maanden 

- 2 aaneensluitende periodes van 10 maanden 

- 2 aaneensluitende periodes van enerzijds 5 en anderzijds 15 maanden 

In geval dat het kind geboren of geadopteerd is  vanaf  8 maart 2012 heeft men recht op 

een premie van de RVA. 

In geval dat het kind geboren of geadopteerd is  vóór 8 maart 2012 kan men de 4de maand 

ouderschapsverlof opnemen , maar dan zonder premie van de RVA. 

Afschaffing van beperkingen op de leeftijd van het gehandicapt kind inzake 

ouderschapsverlof 

Naar analogie van wat bepaald is in de wet van 13 april 2011 i.v.m. de beperkingen op de 

leeftijd van het gehandicapt kind inzake ouderschapsverlof, zal een aanpassing gebeuren in 

het statuut. Concreet betekent dit dat het recht op ouderschapsverlof opgetrokken wordt 

van 12 naar 21 jaar. 

Van zodra gekend is wanneer deze regelgeving in uitvoering kan gaan, zullen we hierover de 
nodige communicatie verspreiden. 
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Oproep 

 

We geven het grif toe, een hip woord zal vakbondsmilitant nooit worden. Je wordt niet met 

een zekere “cool”overladen als je zegt dat je delegué bent van ’t syndicaat. Wie een beetje 

retro is weet hun taak echter zeker te waarderen.  

En dat waarderen mag je letterlijk nemen. Als je denkt dat je een aantal situaties kent 

waarbij het toch anders zou gelopen zijn indien er iemand van de vakbond was bij geweest, 

als je denkt dat een aantal collega’s in hun rechten worden geschaad, als je denkt dat je wil 

opkomen voor de rechten en plichten van een aantal medewerkers, waarom word je dan 

zelf geen militant?  

Wees gerust, we gooien je niet meteen alleen voor de leeuwen. Je wordt eerst op sleeptouw 

genomen door ervaren miltanten, en je kan steeds terecht met vragen en opmerkingen bij 

onze 2 vrijgestelden, Yves en Katrien. Via onze vormingen kom je ook in contact met 

vakbondsmensen uit andere instellingen en sectoren, wat soms een verfrissende kijk kan 

geven op lokale zaken. 

Als militant krijg je ook informatie waar andere werknemers geen weet van hebben. Voor 

zover het niet om vertrouwelijke info gaat, mag je die delen met je collega’s.  

Wil je echter niet zo ver gaan in je engagement, en vind je dat je wel iets meer zou willen 

doen dan gewoon lid zijn, waarom zou je dan geen aanspreekpunt worden van onze 

vakbond op je werkvloer? Collega’s hebben vragen, je weet er wel iets meer over (of wil er 

zelf ook iets meer over weten), contacteer ons, en we geven je up-to-date info. Er zijn plots 

veel zieken en personeelstekort? Contacteer ons, we volgen het samen met jou op. Denk er 

eens over na, het is interessanter dan het lijkt…  
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Militantenlijst 
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Militantenlijst: 

1 Yves Derycke – voorzitter ACOD Overheidsdiensten 

2 Anouschka Van Hassel – verpleegkundige thoracovasculaire en plastische heelkunde 

3 Geert Jacobs – verpleegkundige hartbewaking 

4 Carin Cornel – medewerkster schoonmaak neurologie 

5 Ivan Vermeulen – verpleegkundige cardiologie 

6 Anita Schouppe – ondervoorzitster ACOD UZ Gent 

7 Sylvain Van Damme – medewerker centraal magazijn 

8 Carine De Clercq – laborante labo bacteriologie 

9 Katrien Van Keirsbilck – ondervoorzitster ACOD UZ Gent 

10 Peggy De Vriesere – medewerkster transportdienst 

11 Mia Crispyn – medewerkster schoonmaak 

12 Sabine Van Bever – apotheekassistente 

13 Hamide Gul – laborante labo klinische biologie 
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