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SECTORAAL AKKOORD UZ GENT 2012-2013 
 

Donderdag 20 december l.l. werd tussen het Beheer en de vakorganisaties van het UZ Gent een 
overeenkomst bereikt over een nieuw sectoraal akkoord 2012-2013. Het ontwerpprotocol zal voor 
onderhandeling voorgelegd worden aan het bevoegde Sectorcomité XVIII waarna de Raad van 
Bestuur het geheel kan bekrachtigen ter uitvoering. 
 
Volgende punten werden overeengekomen: 
 

• PC-lokaal in UZ1 en UZ2 
Tegen september 2013 zal in K12 en K1 een PC-lokaal geïnstalleerd worden met telkens 3 
PC’s. De PC-lokalen zullen worden uitgerust met een toegangsbeveiliging via badgelezer 
en op de PC’s wordt enkel toegang voorzien tot intranet en de UZ-applicaties. 
 

• Omzetting van arbeidsovereenkomsten van bepaalde na ar onbepaalde duur 
Vanaf 1 januari 2013 krijgt de budgethouder die een medewerk(st)er via de 3de pijler wenst 
te werven of een bestaand contract wenst te verlengen de mogelijkheid om een contract 
voor onbepaalde duur aan te bieden. 
 

• Mobiliteit  
o Oprichting van een werkgroep ‘mobiliteit’ 

Een paritair samengestelde werkgroep zal actieplannen en standpunten bepalen in 
het kader van het mobiliteitsbeleid. Zaken die besproken zullen worden zijn o.a. 
parkeerbeleid, logistieke maatregelen voor een beter fietsbeleid, regeling rond 
cumulatie van mobiliteitsfaciliteiten aangeboden door de werkgever, standpunt rond 
moeilijk bereikbare werkplaats.  
Doelstelling is om tegen eind 2013 tot gevalideerde standpunten en actieplannen te 
komen. 

o Optrekken fietsvergoeding tot de fiscale vrijstelli ng  (0,21 euro/km) 
Eenmaal een duidelijk standpunt is ingenomen over cumulatie van fietsvergoeding 
met andere compensaties engageert de Directie zich om de fietsvergoeding op te 
trekken tot 0,21 euro/ afgelegde kilometer. 
 

 
 
 



 
 

• Arbeidsongevallenverzekering voor militanten die de elnemen aan een activiteit van 
een vakorganisatie/vakbondsverlof in een vrije dag 
De arbeidsongevallenwet heeft een aantal plaatsen gelijkgesteld met de plaats waar het 
werk wordt uitgevoerd. De polis arbeidsongevallen van het UZ dekt deze gevallen 
automatisch mee. 
 

• Aantrekkelijker maken van de nachtdiensten  
o Nachtdiensten: voorrangsregeling voor 55+ om te sto ppen met nachtdiensten 

Naast de bestaande regeling om vrijgesteld te worden van nachtdienst, wordt een 
algemeen geldend principe opgenomen dat voorrang geeft aan 55+ om zonder 
medische bewijsvoering te kunnen instappen in een ‘aanvullend roulement zonder 
nachtdienst’. Opgelet: dit is een voorrangsregel en geen recht. 

o Maaltijden nachtdienst gelijkschakelen voor artsen en verpleegkundigen/ATP 
Er komt een gelijkschakeling tussen de nachtmaaltijden voor artsen en niet-artsen 
in de vorm van een warme maaltijd, analoog aan deze verkocht in de foodshops 
aangevuld met dessert en fruit. 

o Mogelijkheid tot recuperatie na het inspringen in e en nachtshift 
De Directie engageert zich ertoe om de leidinggevenden te sensibiliseren maximaal 
recuperatie toe te kennen nadat een personeelslid insprong in een nachtshift zodat 
geen vakantieverlof moet worden opgenomen. Daarnaast zullen de verdere 
concrete modaliteiten worden uitgewerkt binnen de statutaire commissie. 
 

• Invoering van de 80% loopbaanonderbreking onder de vorm van een gunstmaatregel 
en gekoppeld aan een evaluatieperiode 
De werkgroep verlof zal een evaluatie maken van de bestaande systemen voor 
loopbaanonderbreking en verminderde prestaties, tevens rekening houdend met de 
recente of te verwachten wijzigingen in de overheidsregelgeving ter zake. 
 

• Badgen in werkkledij 
De Directie stelt vast dat medewerkers bij het aanvangen en bij het beëindigen van hun 
shift dienen te prikken in werkkledij aan de prikklok die zich het dichtst bij de werkplaats 
bevindt en dat de leidinggevende er moet op toezien dat dit gebeurt. Hiertoe wordt door 
bijkomende prikklokken en/of herlokalisatie van te verspreide verkleedruimtes gestreefd 
naar maximale nabijheid van de prikklok bij de werkplek. 
Een paritaire werkgroep wordt opgericht teneinde tegen juli 2013 te bepalen welke 
prikklokken en kleedruimtes moeten geherlokaliseerd worden én te bepalen per 
afdeling/dienst op welke prikklok mag getikt worden. 
 

• Raad van Beroep 
Van zodra de Raad van Beroep wordt voorgezeten door een professioneel magistraat, zal 
de Directie initiatief nemen om een advies van deze Raad van Beroep, dat gedekt is door 
een 3/4de meerderheid van de stemmen, bindend te maken voor de bevoegde overheid. 
Tevens wordt een oplossing uitgewerkt voor de problematiek van de behandeling van een 
beroep voor een personeelslid niveau A door de Raad van Bestuur. 
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