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MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ALGEMENE TOELICHTING
1. Situering
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de verzelfstandiging van het
Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent).
Op 4 september 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel de conceptnota
‘Autonomisering Universitair Ziekenhuis Gent door re-integratie in de Universiteit
Gent’ goed. Deze conceptnota bevatte de krijtlijnen van een nieuw en duurzaam
kader dat toelaat dat het UZ Gent, als deel van de rechtspersoon van de Universiteit
Gent (UGent), zijn statuut van ziekenhuis ten volle valoriseert binnen het Vlaamse
en het federale ziekenhuisbeleid.
De voorliggende tekst geeft uitvoering aan het Vlaamse regeerakkoord en de
bovenvermelde conceptnota. Een taskforce heeft de concretisering van deze tekst
begeleid. Deze taskforce werd voorgezeten door het kabinet Onderwijs en was
verder samengesteld uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de ministerpresident, de viceminister-presidenten en Volksgezondheid, de rector en de twee
beheerders van de Universiteit Gent, de afgevaardigd bestuurder en de Chief
Financial Officer (CFO) van het UZ Gent, de regeringscommissaris bevoegd voor
het UZ Gent en de afgevaardigde van Financiën bevoegd voor het UZ Gent.
2. Inhoud
De universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen kennen twee organisatiemodellen. In
model 1 maakt het ziekenhuis deel uit van de rechtspersoon van de universiteit,
weliswaar met bijzondere schotten tussen de universiteit en het ziekenhuis. Het
Universitair Ziekenhuis Leuven en het Universitair Ziekenhuis Brussel fungeren
binnen dit model. In model 2 is het ziekenhuis een aparte vzw. Het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen hanteert dit model.
Het UZ Gent daarentegen is tot nog toe een overheidsinstelling sui generis gebleven met de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs als voogdijminister.
Deze bijzondere situatie bemoeilijkt de integratie van het UZ Gent in het generieke
ziekenhuisbeleid van de federale en Vlaamse overheid.
Met voorliggende tekst kiest de Vlaamse decreetgever voor het eerste organisatie
model en wordt het UZ Gent een onderdeel van de rechtspersoon van de Universiteit
Gent.
Deze verankering zal ervoor zorgen dat het UZ zijn opdracht als universitair ziekenhuis in een universitaire context ten volle kan waarmaken. Het universiteitsbestuur
zal een autonoom geïntegreerd beleid kunnen voeren binnen de instelling, waardoor gelijkheid, uniformiteit, duidelijkheid en maximale interactie kunnen worden
gecreëerd. Het zorgt tevens voor een grotere slagkracht voor het ziekenhuis omdat
het de hele universiteit achter zich heeft.
De universiteit krijgt, binnen zijn organisatiestructuur, zijn doelstellingen en missie
het voeren van een ziekenhuisactiviteit erbij. Dit betekent dat er geen opponenten zijn met tegengestelde belangen, maar collega’s met gelijklopende belangen.
Overleg wordt gevoerd op basis van gelijkheid en niet op basis van afhankelijkheid.
De samenwerking zal ook vlotter verlopen omdat samenwerking inherent is aan
de structuur. Er moeten geen aparte overeenkomsten worden opgesteld voor de
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verrekening van de opdrachten, wetenschappelijk onderzoek tussen verschillende
rechtspersonen, dus minder administratieve planlast.
Bovendien is er door de concentratie van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg op
één plaats, in één ‘hand’, een maximale interactie tussen deze domeinen, wat elk
van deze domeinen ten goede komt en zeker ook de patiënt.
Het beheer van het UZ Gent
Het beheer van het UZ Gent wordt gedelegeerd aan een nieuw op te richten orgaan, het Bestuurscomité van het UZ Gent. Op deze manier behoudt het UZ Gent
een eigen beheer. Het UZ Gent blijft tevens een aparte boekhouding voeren. De
Universiteit Gent is de ziekenhuisuitbater. Op deze wijze respecteert de decreet
gever de federale ziekenhuisregelgeving.
Niet alle aspecten van deze re-integratieoefening vergen een bijzondere meerderheid en worden geregeld in voorliggend ontwerp van ‘gewoon’ decreet. Dit ontwerp
van bijzonder decreet wordt gelijktijdig met het ontwerp van decreet tot re-integratie van het UZ Gent in de Universiteit Gent, voorgelegd. Dit neemt niet weg dat
het ontwerp van bijzonder decreet en het ontwerp van decreet conceptueel één
geheel vormen. De goedkeuring van het ontwerp van bijzonder decreet veronderstelt dan ook de goedkeuring van het ontwerp van decreet.
3. Adviezen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en
de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
3.1. SERV
De SERV heeft laten weten geen advies uit te brengen.
3.2. Vlor
De Vlor deelde eveneens mee geen advies uit te brengen.
3.3. De Universiteit Gent en de medische raad van het UZ Gent verstrekten op
eigen initiatief een advies.
3.4. De onderhandelingen in het Vlaams onderhandelingcomité (VOC) voor het
hoger onderwijs vonden plaats op 1 maart 2016. Deze in sectorcomité XVIII
gingen door op 14 maart 2016 en op 9 mei 2016. Beide onderhandelingen
werden afgesloten met een protocol van akkoord.
Ingevolge de bovenvermelde adviezen en onderhandelingen werden de teksten
van de ontwerpen en de bijhorende memories aangepast. Wat de ontwerpteksten
van het bijzonder decreet en de memorie betreft zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
– de adviesbevoegdheid van de medische raad werd expliciet ingeschreven;
– het statuut van de gedelegeerd bestuurder werd opgenomen in het gewoon decreet in plaats van in het bijzonder decreet;
– de inwerkingtredingsdatum werd uitgesteld met een jaar, namelijk naar 1 januari 2018. Dit extra jaar zal ervoor zorgen dat de voorbereidende werkzaamheden degelijk en ordentelijk kunnen verlopen. De re-integratie waarbij één
rechtspersoon verdwijnt heeft immers nogal wat administratieve gevolgen die
best zo goed mogelijk kunnen voorbereid worden.
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4. Advies van de Raad van State
De Raad van State verleende op 1 september 2016 zijn advies bij de twee voorontwerpen van decreet die het juridisch kader van de re-integratie van het UZ Gent
in de Universiteit Gent vastleggen. Het betreft de adviezen 59.529/1 en 59.530/1.
Het tegemoetkomen aan de opmerkingen van de Raad van State bij het voorontwerp van decreet en bijhorende memorie heeft soms een impact gehad op de tekst
van het voorontwerp van bijzonder decreet en bijhorende memorie en omgekeerd.
4.1. Algemene opmerkingen
Bevoegdheid
De Raad van State stelt in zijn advies 59.529/1 van 1 september 2016 bij het voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis
Gent in de Universiteit Gent dat deze tekst bepalingen bevat die betrekking hebben
op de interne bevoegdheidsuitoefening van de bestuursorganen van de Universiteit
Gent (artikel 4 van het ontwerp) en het toezicht (artikelen 15 en 16, laatste zin,
van het ontwerp). Ingevolge deze opmerking zijn een aantal artikelen uit het voorontwerp van gewoon decreet verschoven naar en geïntegreerd in het voorontwerp
van bijzonder decreet.
De Raad van State stelt eveneens dat het niet toekomt aan de Vlaamse Gemeenschap
om te bepalen dat de federale Ziekenhuiswet van toepassing blijft op het UZ Gent.
De laatste zin van het bij artikel 8, 4°, ontworpen artikel 21, §4, van het bijzonder
decreet van 26 juni 1991 is dan ook geschrapt.
4.2. Legistiek
In artikel 2 is tegemoetgekomen aan het voorstel van de Raad van State om de
coherentie van de begrippen ‘universiteit’ en ‘universiteit Gent’ in de ontworpen
tekst met de oorspronkelijke tekst van het bijzonder decreet te onderzoeken en
dus te garanderen.
De verduidelijking die de Raad van State vroeg bij artikel 5, 3°, is verwerkt in de
tekst van het betrokken artikel. De verduidelijking die wordt gevraagd bij artikel 31
is verwerkt in de memorie van toelichting bij dat artikel.
B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN
Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
Artikel 1
Dit artikel behoeft geen commentaar.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende
de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen
Artikel 2
Het Universitair Ziekenhuis Gent wordt een entiteit binnen de rechtspersoon van de
Universiteit Gent. De rechtspersoon UZ Gent houdt als aparte rechtspersoon op te
bestaan. Dit artikel verduidelijkt de opdracht van het UZ Gent na de re-integratie.
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Artikel 3
Het Bestuurscomité van het UZ Gent wordt toegevoegd aan de opsomming van de
bestuursorganen van de Universiteit Gent.
Artikel 4
Dit artikel wijzigt de samenstelling van het bestuurscollege van de Universiteit
Gent.
De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent zal met raadgevende stem de vergaderingen van het bestuurscollege bijwonen, voor de agendapunten die betrekking
hebben op de opdrachten van het UZ Gent als ziekenhuis.
Artikel 5
Door de re-integratie van het UZ Gent in de Universiteit Gent is het logisch dat
ook de samenstelling van de raad van bestuur van de Universiteit Gent wordt gewijzigd zodanig dat er ook vertegenwoordigers vanuit het UZ Gent deelnemen. De
medische raad zal een arts als lid voordragen. Op deze wijze wordt de medische
raad, als vertegenwoordigend orgaan van de ziekenhuisartsen in het ziekenhuis,
betrokken bij het globale beleid. De medische raad werkt actief mee op verschillende terreinen:
1. het bevorderen van de kwaliteit van de geneeskundige zorg;
2. het bevorderen van de groepsgeest en samenwerking, ook met huisartsen, onder de ziekenhuisartsen;
3. het bevorderen van de samenwerking met het andere ziekenhuispersoneel; en
4. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
Hiertoe voorziet de gecoördineerde Ziekenhuiswet dat aan de medische raad in
specifieke gevallen verplicht advies moet worden gevraagd. De medische raad kan
ook op eigen initiatief advies uitbrengen. In een aantal aangelegenheden heeft de
medische raad ook een verzwaarde adviesbevoegdheid. Via deze bepalingen heeft
de wetgever geprobeerd een kader te creëren waarin een evenwicht wordt gevonden tussen de arts die een vrij beroep uitoefent, met een eigen plichtenleer, en
professionele autonomie enerzijds en anderzijds het beheer van het ziekenhuis dat
de globale doelstellingen van een ziekenhuis dient te verwezenlijken en daarin de
financiële verantwoordelijkheid draagt.
Tevens zal ook de groep die niet als arts verbonden is aan het UZ Gent worden
vertegenwoordigd. Wel worden er voorwaarden gesteld aan het opdrachtvolume
die zowel de vertegenwoordiger van de artsen als de vertegenwoordiger van de
niet-artsen mogen uitoefenen aan de Universiteit Gent. Hun hoofdopdracht moet
verbonden zijn aan het ziekenhuis. De leden van het academisch personeel worden immers al vertegenwoordigd in de raad van bestuur. De beperking van het
opdrachtvolume voor de vertegenwoordiger van de niet-artsen van het UZ Gent is
dezelfde als deze voor de vertegenwoordiger van de artsen.
Gealigneerd op deze wijzigingen breidt dit artikel ook de groep uit van de leden
die de voorzitter, de ondervoorzitter en de externe leden uit de socio-economische
sector aanduiden.
De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent woont de vergaderingen van de raad
van bestuur bij met raadgevende stem.
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Artikel 6
Dit artikel voorziet in eenzelfde vervangmogelijkheid voor de vertegenwoordigers
van het UZ Gent (als nieuwe leden ingevolge de re-integratie) in de raad van bestuur.
Artikel 7
De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent maakt deel uit van de raad van bestuur van de UGent uit hoofde van zijn functie en voor de duur dat hij of zij deze
functie uitoefent, op dezelfde wijze als de rector en de vicerector.
Artikel 8 tot met 28
Deze artikelen tekenen de nieuwe bestuursstructuur uit en leggen de respectieve
bevoegdheden van de vernieuwde bestuursorganen UGent en de nieuw op te richten bestuursorganen UZ Gent vast, alsook de samenstelling ervan.
Allereerst worden de bevoegdheden van de raad van bestuur uitgebreid nu de
opdrachten van de universiteit uitgebreid zijn met de ziekenhuisuitbating van het
UZ. Zo zal de raad van bestuur het strategisch plan van het UZ Gent goedkeuren
alsook de begrotingen en de jaarrekeningen van het UZ Gent. Ook het aanduiden
van de bedrijfsrevisor gebeurt door de raad van bestuur. Het is wenselijk maar niet
noodzakelijk dat de bedrijfsrevisor die wordt aangesteld voor de universiteit en
deze die wordt aangesteld voor het ziekenhuis dezelfde is.
Bij het uittekenen van de nieuwe bestuursstructuur geeft de decreetgever invulling
aan de federale bepalingen met betrekking tot het bestuur en beheer van de universitaire ziekenhuizen. Immers, de Universiteit Gent is de ziekenhuisuitbater die
het beheer van het ziekenhuis delegeert naar het Bestuurscomité van het UZ Gent,
overeenkomstig de bepalingen van de ziekenhuiswetgeving. Het Bestuurscomité
van het UZ Gent is dan ook het orgaan dat het algemeen beleid van het ziekenhuis
bepaalt en de belangrijkste beheersbeslissingen neemt (na raadpleging van de
medische raad in de gevallen voorzien in de Ziekenhuiswet). Het Bestuurscomité
van het UZ Gent draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle organisatorische,
functionele en financiële aspecten van de ziekenhuisactiviteit.
Deze delegatie zal worden gespecifieerd in een delegatieprotocol. In dit delegatieprotocol zal de bevoegdheid van het Bestuurscomité worden vastgelegd met betrekking tot onder meer het ontvangen van legaten en schenkingen, het uitschrijven van openbare aanbestedingen, het sluiten van overeenkomsten met andere
ziekenhuizen enzovoort.
Over de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaakt door de hoofdgeneesheer, in overleg met de voorzitter van het Bestuurscomité van het UZ Gent en de
gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent. Indien er geen overeenstemming wordt
bereikt over de invulling van de continuïteit, kan er een beroep worden gedaan op
de provinciegouverneur. Deze moet immers zorgen voor het handhaven van de
openbare orde in de provincie, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Het UZ Gent vervult een cruciale rol binnen de noodplannen van de provincie
Oost-Vlaanderen waarbij de aanpak van diverse noodsituaties (onder meer veiligheid en volksgezondheid) wordt vastgelegd. Daarom is het aangewezen dat de
instelling een beroep kan doen op de provinciegouverneur indien er geen akkoord
kan worden bereikt over de invulling van de continuïteit van de dienstverlening van
het ziekenhuis.
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De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent is belast met de algemene leiding van
de dagelijkse werking van het ziekenhuis en wordt hiervoor bijgestaan door het
Directiecomité van het UZ Gent.
Artikel 29
De bestaande controle- en toezichtsmechanismen en -organen blijven bestaan, elk
binnen hun specifiek toezichtsdomein.
De bevoegde regeringscommissaris en de afgevaardigde van Financiën bij de universiteit blijven toezien op de financiële werking van het ziekenhuis. Als specifieke
aandachtspunten gelden hierbij: of er geen afwending van onderzoeks- en onderwijsmiddelen van de universiteit naar het ziekenhuis plaatsvindt en of de financiële
relaties tussen het ziekenhuis en de universiteit geen ESR-risico inhouden. Met
ESR doelt de decreetgever op het Europees Systeem van Nationale en Regionale
Rekeningen. De Universiteit Gent maakt deel uit van de consolidatiekring van de
Vlaamse overheid, het UZ Gent niet.
De bevoegde regeringscommissaris en de bevoegde afgevaardigde van Financiën
bij de universiteit zullen er eveneens op toezien dat de inkomsten die voortvloeien
uit de vervreemding of de terbeschikkingstelling van de gronden en gebouwen aan
derden, uitsluitend worden aangewend voor investeringen in infrastructuur voor
ziekenhuisactiviteiten.
Artikel 30
Dit artikel verzekert de continuïteit en regelt de overdracht van de rechten en verplichtingen aan de Universiteit Gent vanaf de re-integratie van het UZ Gent.
Artikel 31
Dit artikel voorziet in een overgangsmaatregel voor de houders van mandaten die
zijn toegekend met toepassing van de geldende rechtspositieregelingen op het
ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet. Deze mandaten blijven verder
lopen volgens de regelgeving die op hen van toepassing was voor de inwerking
treding van dit decreet.
Hoofdstuk 3. Inwerkingtredingsbepaling
Artikel 32
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het bijzonder decreet, namelijk 1 januari
2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
Hilde CREVITS
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Voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse
bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende
de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen
DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij
het Vlaams Parlement het ontwerp van bijzonder decreet in te dienen, waarvan de tekst
volgt:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de
Universiteit Gent en het Universitair centrum Antwerpen
Art. 2. Aan artikel 2 van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit
Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, vervangen bij het bijzonder decreet van 13
juli 2012, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De Universiteit Gent bestaat uit twee onderdelen: de universiteit en het Universitair
Ziekenhuis Gent, hierna het UZ Gent te noemen. De universiteit heeft een algemene
academische opdracht. Het UZ Gent maakt als universitair ziekenhuis deel uit van de
Universiteit Gent en heeft een in essentie klinische opdracht, maar bezit daarnaast een
universitaire functie die verbonden is aan de universiteit. Het UZ Gent neemt deel aan de
academische opdracht van de universiteit.”.

Pagina 1 van 9

V l a a m s Par l e m e nt

12

915 (2016-2017) – Nr. 1

Art. 3. In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde bijzonder decreet, vervangen bij het bijzonder
decreet van 14 mei 1996, wordt tussen de zinsnede “raad van bestuur,” en de woorden “de
faculteitsraden” de zinsnede “het Bestuurscomité van het UZ Gent,” ingevoegd.
Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde bijzonder decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° aan het eerste lid, 4°, wordt de zinsnede “, en een vertegenwoordiger uit het
Bestuurscomité van het UZ Gent” toegevoegd”;
2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent woont met raadgevende stem de
vergaderingen bij voor de agendapunten die gerelateerd zijn aan de opdrachten van het
ziekenhuis.”.
Art. 5. In artikel 16 van hetzelfde bijzonder decreet, gewijzigd bij de bijzondere decreten
van 14 mei 1996, 19 maart 2004 en 13 juli 2012, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede “7°” vervangen door de zinsnede “9°”;
2° in het eerste lid, 7°, wordt de zinsnede “bedoeld in l°bis tot en met 6°” vervangen door
de zinsnede “vermeld in punt 1°bis tot en met 6° en punt 8° en 9°” en wordt de zin
“Onder deze vertegenwoordigers kiezen de leden van de raad van bestuur, bedoeld in
l°bis tot en met 7°, een ondervoorzitter.” vervangen door de zin ”Onder die
vertegenwoordigers kiezen de leden van de raad van bestuur, vermeld in punt 1°bis tot
en met 6° en punt 8° en 9°, een ondervoorzitter.”;
3° aan het eerste lid worden een punt 8° en een punt 9° toegevoegd, die luiden als volgt:
“8° één arts die verbonden is aan het UZ Gent en die niet belast is met een opdracht van
meer dan 10% aan de Universiteit Gent, aangewezen door de medische raad onder zijn
in aanmerking komende leden;
9° één niet-arts die verbonden is aan het UZ Gent en die niet belast is met een opdracht
van meer dan 10% aan de Universiteit Gent, verkozen door het betrokken personeel.”;
4° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De beheerder of de beheerders en de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent wonen
de vergadering van de raad van bestuur met raadgevende stem bij.”.
Art. 6. In artikel 19 van hetzelfde bijzonder decreet, gewijzigd bij het bijzonder decreet van
13 juli 2012, wordt de zinsnede “bedoeld in artikel 16, 3°, 4°, 5°, 6° en 7°” vervangen door
de zinsnede “vermeld in artikel 16, 3° tot en met 9°,”.
Art. 7. Aan artikel 20, tweede lid, van hetzelfde bijzonder decreet worden de woorden “en
de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent” toegevoegd.
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Art. 8. In artikel 21 van hetzelfde bijzonder decreet, vervangen bij het bijzonder decreet
van 13 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 3, 2°, worden de woorden “inclusief het strategisch plan van het UZ Gent”
toegevoegd;
2° aan paragraaf 3, 3°, worden de woorden “met inbegrip van het al dan niet goedkeuren
van de begroting en de jaarrekening van het UZ Gent” toegevoegd;
3° aan paragraaf 3 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“5° het aanstellen van een bedrijfsrevisor die conform artikel 80 van de wet betreffende de
ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, de
jaarrekening van het UZ Gent controleert.”;
4° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§4. De raad van bestuur delegeert het beheer van het universitair ziekenhuis, vermeld in
artikel 15 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen,
gecoördineerd op 10 juli 2008, aan het Bestuurscomité van het UZ Gent. Die delegatie
wordt vastgelegd in een delegatieprotocol.”.
Art. 9. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt een hoofdstuk IIbis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk IIbis. Het UZ Gent”.
Art. 10. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIbis, ingevoegd bij artikel 9, een artikel 40bis toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“Art. 40bis. De raad van bestuur wijst de leden van het Bestuurscomité van het UZ Gent
aan, conform de bepalingen van artikel 40novies.”.
Art. 11. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hetzelfde hoofdstuk IIbis een artikel 40ter toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40ter. De raad van bestuur bespreekt halfjaarlijks het gevoerde beleid van het UZ
Gent en beslist over de al dan niet goedkeuring van het delegatieprotocol dat wordt
voorgelegd door het Bestuurscomité van het UZ Gent, vermeld in artikel 21, §4, en het
strategisch plan van het UZ Gent.
De raad van bestuur delegeert het instellen van vorderingen in rechte aan het
Bestuurscomité van het UZ Gent voor de aangelegenheden die aan het Bestuurscomité van
het UZ Gent worden gedelegeerd.
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden
delegeren aan de bestuursorganen van het UZ Gent en aan leden van die organen, met
uitzondering van de bevoegdheden, vermeld in artikel 21, §3.”.
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Art. 12. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt een hoofdstuk IIter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk IIter. De bestuursorganen van het UZ Gent”.
Art. 13. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een afdeling 1 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“Afdeling 1. De samenstelling en bevoegdheden van de bestuursorganen van het UZ Gent ”.
Art. 14. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan afdeling 1, toegevoegd bij artikel 13, een artikel 40quater
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40quater. De bestuursorganen van het UZ Gent zijn het Bestuurscomité, de
gedelegeerd bestuurder en het Directiecomité.”.
Art. 15. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een afdeling 2 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“Afdeling 2. Het Bestuurscomité van het UZ Gent”.
Art. 16. In hetzelfde bijzonder decreet wordt aan afdeling 2, toegevoegd bij artikel 15, een
artikel 40quinquies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art 40quinquies. De raad van bestuur richt een Bestuurscomité van het UZ Gent op.”.
Art. 17. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40sexies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art 40sexies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent is binnen zijn gedelegeerde
bevoegdheden bevoegd voor:
1°
het opstellen van het strategisch plan van het UZ Gent, inclusief het zorgstrategisch
plan, ter uitvoering van de opdrachtverklaring en de algemene strategische visie van
de Universiteit Gent. Het strategisch plan van het UZ Gent, inclusief het
zorgstrategisch plan van het UZ Gent, wordt ter goedkeuring aan de raad van
bestuur voorgelegd;
2°
de bepaling van het algemeen beleid en de deelstrategie van het UZ Gent na het
advies van het Directiecomité van het UZ Gent. Het Bestuurscomité van het UZ Gent
bewaakt de afstemming met de universiteit. Het licht dat beleid en die strategie toe
aan de raad van bestuur, ten minste halfjaarlijks en één keer met een jaarverslag,
bij de voorstelling van de ontwerpbegroting en de ontwerpjaarrekening;
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4°

5°

6°

7°
8°

9°

10°

11°
12°

13°

14°

15°

16°
17°

15

het opstellen van een ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening, voorbereid en
voorgesteld door het Directiecomité van het UZ Gent, die jaarlijks ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de raad van bestuur;
het goedkeuren van een aangepaste organisatiestructuur van het UZ Gent, inclusief
die van het medisch en verpleegkundig departement, op eigen initiatief of op
voorstel van het Directiecomité van het UZ Gent;
het aanstellen voor een hernieuwbaar mandaat van vier jaar van de
hoofdgeneesheer en de diensthoofden, op voorstel van de raad van de Faculteit
Geneeskunde van de Universiteit Gent;
het vaststellen van de personeelsformatie van het UZ Gent, inclusief die van de
ziekenhuisgeneesheren. De raad van de Faculteit Geneeskunde verleent zijn
advies bij de personeelsformatie van de ziekenhuisgeneesheren;
de indienstneming, de promotie en het ontslag van de ziekenhuisgeneesheren;
het sluiten van overeenkomsten met andere ziekenhuizen met betrekking tot
zorgverstrekking en opleiding, eventueel op voorstel van het Directiecomité van
het UZ Gent en na advies van de raad van de Faculteit Geneeskunde van de
Universiteit Gent;
de bevoegdheidsverdeling onder de leden van het Directiecomité van het UZ Gent
op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en de toekenning van de
bevoegdheden die exclusief toekomen aan de gedelegeerd bestuurder;
het bepalen, op voorstel van het Directiecomité van het UZ Gent, van het globale
personeelsbeleid van het UZ Gent op het vlak van statuut, loon en
arbeidsvoorwaarden, en het arbeidsreglement;
het toezicht op de uitvoering van het beleid en de verwezenlijking van de
strategische opties door het Directiecomité van het UZ Gent;
de periodieke evaluatie, samen met de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent,
van de leden van het Directiecomité van het UZ Gent die geen deel uitmaken van
het Bestuurscomité van het UZ Gent;
het beslissen over belangrijke infrastructuurwerken op voorstel van het
Directiecomité van het UZ Gent, die passen binnen het strategisch plan van het UZ
Gent;
het sluiten van overeenkomsten met derde partijen en het uitoefenen van
rechtsvorderingen voor de aangelegenheden die aan het Bestuurscomité van het UZ
Gent worden gedelegeerd;
het toezicht op de naleving van de specifieke wet- en regelgeving. Het
Bestuurscomité vraagt het advies van de Medische Raad over de aangelegenheden,
vermeld in de artikelen 137 en 138 van de wet betreffende de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008;
het toezicht op de werking van de interne kwaliteits-, risicobeheersings- en
controlesystemen, via het opzetten van een systeem van interne audit;
het organiseren van een evaluatiesysteem over zijn eigen werking.”.

Art. 18. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40septies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40septies. Het Bestuurscomite van het UZ Gent stelt een huishoudelijk reglement op.
Het ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.
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Het Bestuurscomité van het UZ Gent stelt een charter van goed bestuur op. Het
ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.
Het Bestuurscomité van het UZ Gent stelt een gedragscode van de bestuurder op.
Het ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.”.
Art. 19. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40octies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40 octies. In afwachting van de oprichting van het Bestuurscomité van het UZ Gent
blijft de raad van bestuur van het UZ Gent de bevoegdheden uitoefenen die hij had op
grond van de reglementering die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van dit
decreet.”.
Art. 20. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40novies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40novies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent is samengesteld als volgt:
1°
de rector van de Universiteit Gent die het Bestuurscomité van het UZ Gent voorzit;
2°
de decaan van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent, ondervoorzitter
van het Bestuurscomité van het UZ Gent;
3°
drie leden, verkozen door de raad van bestuur van de Universiteit Gent, uit zijn
midden;
4°
twee leden, verkozen door de hoofdgeneesheer en door de geneesherendiensthoofden, uit hun midden;
5°
twee leden, verkozen door de geneesheren die geen diensthoofd zijn en minimaal
een halftijdse opdracht vervullen, uit hun midden;
6°
maximaal drie externe leden, met bijzondere deskundigheid in
ziekenhuismanagement, aangewezen door de overige leden van het Bestuurscomité
van het UZ Gent.
Bij onbeschikbaarheid van de rector wordt hij door de vicerector van de
Universiteit Gent vervangen. In dat geval wordt het voorzitterschap waargenomen door
de decaan van de Faculteit Geneeskunde.
De gedelegeerd bestuurder maakt als gevolg van zijn aanwijzing tot gedelegeerd
bestuurder van rechtswege deel uit van het Bestuurscomité van het UZ Gent. De
hoofdgeneesheer van het UZ Gent zit met raadgevende stem in het Bestuurscomité.
Het Bestuurscomité van het UZ Gent wijst een secretaris aan onder de
personeelsleden die verbonden zijn aan het UZ Gent.”.
Art. 21. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40decies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
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“Art. 40decies. De commissaris van de Vlaamse Regering en de afgevaardigde van
Financiën hebben krachtens hun decretale bevoegdheid het recht, met raadgevende stem,
de vergaderingen van het Bestuurscomité van het UZ Gent en zijn comités bij te wonen.
In functie van de agenda van het Bestuurscomité van het UZ Gent kunnen op adhocbasis deskundigen worden uitgenodigd die de vergadering met raadgevende stem
bijwonen.
In het kader van de netwerkvorming kunnen vertegenwoordigers van
netwerkpartners worden uitgenodigd om de vergadering van het Bestuurscomité van het UZ
Gent met raadgevende stem bij te wonen.”.
Art. 22. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40undecies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40undecies. De voorzitter van het Bestuurscomité van het UZ Gent en de gedelegeerd
bestuurder van het UZ Gent waken elk, in opdracht van de raad van bestuur, over het
financiële beleid en het financiële evenwicht van het universitair ziekenhuis.
De voorzitter van het Bestuurscomité van het UZ Gent waakt over de continuïteit
van de dienstverlening en neemt daarvoor, in voorkomend geval, de nodige maatregelen.
Als er geen overeenstemming wordt bereikt over de invulling van de continuïteit, kan de
voorzitter aan de provinciegouverneur vragen maatregelen te treffen in het kader van de
handhaving van de openbare veiligheid en volksgezondheid in de provincie.”.
Art. 23. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40duodecies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40duodecies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent richt intern een Audit-, Hr- en
Remuneratiecomité voor het UZ Gent op.”.
Art. 24. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een afdeling 3 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“Afdeling 3. De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent”.
Art. 25. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan afdeling 3, toegevoegd bij artikel 24, een artikel 40ter decies
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40ter decies. De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent is verantwoordelijk voor de
dagelijkse academische en algemene werking van het UZ Gent. De gedelegeerd bestuurder
van het UZ Gent vertegenwoordigt het UZ Gent in en buiten rechte.”.
Art. 26. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 3 een artikel 40quater decies toegevoegd, dat luidt
als volgt:
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“Art. 40quater decies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent wijst de gedelegeerd bestuurder
van het UZ Gent aan voor hernieuwbare periodes van vier jaar.
Tijdens het laatste jaar van elke mandaattermijn wordt de gedelegeerd bestuurder
van het UZ Gent, over alle bevoegdheden die aan hem gedelegeerd zijn, met inbegrip van
de bevoegdheid van directeur, vermeld in artikel 17 van de wet betreffende de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, geëvalueerd door het
Bestuurscomité van het UZ Gent.”.
Art. 27. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, toegevoegd bij artikel 12, een afdeling 4 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“Afdeling 4. Het Directiecomité van het UZ Gent”.
Art. 28. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan afdeling 4, toegevoegd bij artikel 27, een artikel 40quindecies
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40quindecies. Het Directiecomité van het UZ Gent is belast met de voorbereiding en
de uitvoering van het beleid van het universitair ziekenhuis en is bevoegd voor:
1°
het uitwerken van een algemeen beleid en een globale strategie voor het
Bestuurscomité van het UZ Gent;
2°
de implementering van de strategische opties, genomen door het Bestuurscomité
van het UZ Gent;
3°
het opzetten van een aangepaste organisatiestructuur van het UZ Gent, inclusief die
van het medisch en verpleegkundig departement, die ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
4°
het uitoefenen van de dagelijkse en operationele leiding van het UZ Gent;
5°
de indienstneming, de promotie en het ontslag van het ziekenhuispersoneel, met
uitzondering van de ziekenhuisgeneesheren;
6°
het opzetten van betrouwbare systemen voor interne controle, risicobeheer en
kwaliteitsopvolging;
7°
het opstellen van actieplannen die tegemoetkomen aan de door het Bestuurscomité
bekrachtigde adviezen van het Auditcomité;
8°
het opstellen van een voorontwerp van begroting die ter goedkeuring als ontwerp
wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
9°
het opstellen van een voorontwerp van jaarrekening die ter goedkeuring als ontwerp
wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
10°
het verschaffen van de nodige informatie op financieel en bedrijfsmatig gebied en
van alle andere relevante informatie die het Bestuurscomité van het UZ Gent nodig
heeft om zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen;
11°
het voorleggen voor advies aan de Medische Raad van de punten, vermeld in de
artikelen 137 en 138 van van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.
De gedelegeerd bestuurder bepaalt de samenstelling van het Directiecomité van het
UZ Gent.”.
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Art. 29. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt een artikel 45bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 45bis. De Universiteit Gent treedt op het ogenblik van de re-integratie van het UZ
Gent in de rechten en verplichtingen van het UZ Gent, die vóór 1 januari 2017 in hoofde
van het UZ Gent zijn ontstaan krachtens de activiteiten van het ziekenhuis. In die
overdracht zijn alle rechten en verplichtingen begrepen die verbonden zijn aan hangende en
toekomstige procedures.”.
Art. 30. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt een artikel 48ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 48ter. De personeelsleden die uiterlijk op 31 december 2016 belast zijn met een
mandaat in het UZ Gent en de Universiteit Gent, kunnen dat mandaat verder uitoefenen
overeenkomstig de regelgeving die op 31 december 2016 op hen van toepassing is.”.
Hoofdstuk 3. Inwerkingtredingsbepaling
Art. 31. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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Advies
ReïntegratieUZGent
Brussel, 25 januari 2016
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ReïntegratieUZGent

Adviesvraag: Voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de
Universiteit Gent; voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet
van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen
Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Onderwijs
Ontvangst adviesvraag: 24 december 2015
Adviestermijn: 30 dagen
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie)
Goedkeuring raad: 25 januari 2016

Contactpersoon: Mieke Valcke - mvalcke@serv.be
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Mevrouw Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs
Koning Albert II-laan 15
B-1210 BRUSSEL

contactpersoon

ons kenmerk

Brussel

Mieke Valcke
mvalcke@serv.be

SERV_20160125_ReïntegratieUZGent_BR

25 januari 2016

Voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis
Gent in de Universiteit Gent; voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van
diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de
Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen
Mevrouw de minister,

De raad ziet af van advisering m.b.t. de bovengenoemde voorontwerpen van decreet.

Hoogachtend,

Pieter Kerremans

Karel Van Eetvelt

administrateur-generaal

voorzitter

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen  Wetstraat 34-36, 1040 Brussel  T +32 2 209 01 11
info@serv.be  www.serv.be
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PROTOCOL NR. 70 HOUDENDE DE CONCLUSIES
VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN
IN DE VERGADERING VAN HET VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITÉ
VOOR HET HOGER ONDERWIJS OP 1 MAART 2016
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VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR HET HOGER ONDERWIJS

Brussel, 27 mei 2016

PROTOCOL NR. 70 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD
WERDEN IN DE VERGADERING VAN HET VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR HET HOGER
ONDERWIJS OP 1 MAART 2016

over

het voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair
Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent
en
het voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het
bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair
Centrum Antwerpen.

De afvaardiging van de overheid, samengesteld uit:
1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Onderwijs – voorzitter;
2. de hr. Geert BOURGEOIS, Minister-president van de Vlaamse Regering – lid;
3. de hr. Bart TOMMELEIN, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Begroting, Financiën en Energie – lid;
4. de hr. Philippe MUYTERS, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport – lid,
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34
de afvaardiging van de besturen, te weten:
de hr. Jeroen VANDEN BERGHE, logistiek beheerder UGent
de hr. Bert OVERLAET, directeur personeelsdienst KULeuven
de hr. Serge SIMON, beheerder personeel en organisatie UA

en de afvaardiging van de representatieve vakorganisaties, te weten:
- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door:
de hr. Dany BOLLENS, stafmedewerker ACOD-onderwijs
de hr. Lorenzo EECLOO, afgevaardigde ACOD-overheidsdiensten
- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten (de Christelijke
Onderwijscentrale COC en ACV-openbare diensten), vertegenwoordigd door:
mevr. Stefanie VERMEIRE, afgevaardigde ACV – Openbare Diensten, - Vlaamse universiteiten
- het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd door:
de hr. Wauter LEENKNECHT, secretaris VSOA

hebben een akkoord bereikt over:
 het hierbij gevoegde voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het

en

Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

 het hierbij gevoegde voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse
bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit
Gent en het Universitair Centrum Antwerpen.

2
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De instellingsbesturen van de universiteiten in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger
Onderwijs geven een protocol van akkoord bij het voorontwerp van decreet betreffende de reintegratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent en het voorontwerp van
bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991
betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen.
- De Universiteit Gent erkent dat het huidige statuut van het UZGent, als sui generis
overheidsinstelling onder de voogdij van de Vlaamse minister van Onderwijs, beperkingen oplegt
om haar rol als universitair ziekenhuis te kunnen valoriseren binnen het Vlaamse en federale
ziekenhuisbeleid. Een re-integratie in de universiteit biedt, in vergelijking met een privatisering
of een verzelfstandiging als vzw, ontegensprekelijk opportuniteiten om de thans reeds grote
verwevenheid van de academische activiteiten van de Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen en de academisch-klinische activiteiten van het UZGent bijkomend
te versterken.
- De Universiteit Gent heeft de voorgestelde bestuursvorm in beide voorontwerpen van
(bijzonder) decreet grondig bestudeerd (samenstelling van bestuursorganen en toewijzing van
bevoegdheden). Momenteel wordt in de schoot van de instelling gewerkt aan een voorstel van
gewijzigd bestuursmodel voor de Universiteit Gent waarmee aan een aantal vastgestelde
evenwichten tegemoet zal worden gekomen.
- Het vastleggen van de personeelsformatie, alsook het bepalen van het globale personeelsbeleid
van het UZGent is een intern gedelegeerde bevoegdheid van het Bestuurscomité UZGent. De
Universiteit Gent gaat akkoord met alle voorgestelde bepalingen inzake het personeel (vrijwaren
rechten en verplichtingen n.a.v. de re-integratie, de oprichting van een gelijkwaardige kamer in
het lokale onderhandelingscomité, alsook de voorgestelde reikwijdte van de
onderhandelingsmaterie, waarbij de bestaande HR- en remuneratieprocedures en
bevoegdheidsverdelingen binnen het UZGent van kracht blijven). Een prioritair aandachtspunt in
de personeelsmaterie was het aanreiken van een oplossing voor de personeelsleden met een
dubbele aanstelling / cumul bij het UZGent en de UGent. Door te kiezen voor een
overgangsmaatregel, waarbij de huidige personeelsleden in een uitdovend kader hun situatie
kunnen aanhouden, kan de re-integratie op dit vlak vlot verlopen. Voor personeelsleden van de
UGent, die na de re-integratie medische of paramedische activiteiten aan het UZGent zullen
opnemen, zal gelden dat zij slechts een 100% aanstelling kunnen krijgen.
- Zowel het financieel als het patrimoniumbeheer van het ziekenhuis worden intern gedelegeerde
bevoegdheden van het Bestuurscomité UZGent. Dit impliceert dat beide bevoegdheden strikt
gescheiden zullen worden uitgeoefend tussen de beide deelentiteiten, ziekenhuis en universiteit.
Naast een overgangsfinanciering en – door de storting van het openstaande kapitaalsaldo van
de lening – liquide middelen, zal het UZGent om haar investeringsplan te kunnen actualisering
vanaf 2019 kunnen aankloppen bij het VIPA. In totaal wacht nog ca. 75% van het sterk
verouderde en gedegeneerde patrimonium van het UZGent op heel dringende totaalrenovatie
en/of (ver)nieuwbouw. De investering daarvoor wordt geraamd op minstens 350 miljoen euro.
De Universiteit Gent formuleert dan ook een sterk pleidooi voor een bindend engagement en
politiek akkoord om de deze middelen prioritair van het VIPA beschikbaar te stellen.
- De Universiteit Gent apprecieert het voorstel om de re-integratie pas op 1 januari 2018 te
voltooien (m.u.v. de financiële maatregelen die reeds van 2017 zullen worden gerealiseerd).
Hierdoor zal het overleg, de afstemming en de communicatie in deze transitieperiode, zowel
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intern (tussen beide deelentiteiten binnen één rechtspersoon) als extern (met tal van
contractanten en leveranciers, met tal van administraties en overheidsinstanties) veel
kwaliteitsvoller kunnen plaatsvinden.

FCSOD geeft een protocol van akkoord met opmerkingen.
Voorontwerp van decreet:
- artikel 20: Er wordt een centraal onderhandelingscomité opgericht binnen de structuren van de
UGent voor UZ materie. Belangrijk hierbij is dat dit overleg op dezelfde manier georganiseerd
wordt zoals aan de UGent.
Memorie van toelichting:
- artikel 3: er worden nieuwe bestuursorganen opgericht, belangrijk hierbij is het respect voor
het huidige unieke participatiemodel! Dit betekent dat de leden van de Raad van bestuur
rechtstreeks verkozen worden door het personeel en dat de belangrijkste bevoegdheden bij de
Raad van bestuur liggen. Participatie van alle geledingen bij de besluitvorming is zeer belangrijk.
Voorontwerp van bijzonder decreet:
- Geen opmerkingen
Memorie van toelichting:
- artikel 8-28: zie opmerking hierboven: er worden nieuwe bestuursorganen opgericht, belangrijk
hierbij is het respect voor het huidige unieke participatiemodel! Dit betekent dat de leden van
de Raad van bestuur rechtstreeks verkozen worden door het personeel en dat de belangrijkste
bevoegdheden bij de Raad van bestuur liggen. Participatie van alle geledingen bij de
besluitvorming is zeer belangrijk.
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Voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse
bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende
de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen
DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij
het Vlaams Parlement het ontwerp van bijzonder decreet in te dienen, waarvan de tekst
volgt:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de
Universiteit Gent en het Universitair centrum Antwerpen
Art. 2. Aan artikel 2 van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit
Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, vervangen bij het bijzonder decreet van 13
juli 2012, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De Universiteit Gent bestaat uit twee onderdelen: de universiteit en het Universitair
Ziekenhuis Gent, hierna het UZ Gent te noemen. De universiteit heeft een algemene
academische opdracht. Het UZ Gent maakt als universitair ziekenhuis deel uit van de
Universiteit Gent en heeft een in essentie klinische opdracht, maar bezit daarnaast een
universitaire functie die verbonden is aan de universiteit. Het UZ Gent neemt deel aan de
academische opdracht van de universiteit.”.
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Art. 3. In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde bijzonder decreet, vervangen bij het bijzonder
decreet van 14 mei 1996, wordt tussen de zinsnede “raad van bestuur,” en de woorden “de
faculteitsraden” de zinsnede “het Bestuurscomité van het UZ Gent,” ingevoegd.
Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde bijzonder decreet wordt een derde lid toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent woont met raadgevende stem de
vergaderingen bij voor de agendapunten die gerelateerd zijn aan de opdrachten van het
ziekenhuis.”.
Art. 5. In artikel 16 van hetzelfde bijzonder decreet, gewijzigd bij de bijzondere decreten
van 14 mei 1996, 19 maart 2004 en 13 juli 2012, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede “7°” vervangen door de zinsnede “9°”;
2° in het eerste lid, 7°, wordt de zinsnede “bedoeld in l°bis tot en met 6°” vervangen door
de zinsnede “vermeld in punt 1°bis tot en met 6° en punt 8° en 9°” en wordt de zin
“Onder deze vertegenwoordigers kiezen de leden van de raad van bestuur, bedoeld in
l°bis tot en met 7°, een ondervoorzitter.” vervangen door de zin ”Onder die
vertegenwoordigers kiezen de leden van de raad van bestuur, vermeld in punt 1°bis tot
en met 6° en punt 8° en 9°, een ondervoorzitter.”;
3° aan het eerste lid worden een punt 8° en een punt 9° toegevoegd, die luiden als volgt:
“8° één arts die verbonden is aan het UZ Gent en die niet belast is met een academische
opdracht van meer dan 10% aan de Universiteit Gent, aangewezen door de medische
raad.
9° één niet-arts die verbonden is aan het UZ Gent en die niet belast is met een opdracht
van meer dan 10% aan de Universiteit Gent, verkozen door het betrokken personeel.”;
4° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De beheerder of de beheerders en de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent wonen
de vergadering van de raad van bestuur met raadgevende stem bij.”.
Art. 6. In artikel 19 van hetzelfde bijzonder decreet, gewijzigd bij het bijzonder decreet van
13 juli 2012, wordt de zinsnede “bedoeld in artikel 16, 3°, 4°, 5°, 6° en 7°” vervangen door
de zinsnede “vermeld in artikel 16, 3° tot en met 9°,”.
Art. 7. Aan artikel 20, tweede lid, van hetzelfde bijzonder decreet worden de woorden “en
de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent” toegevoegd.
Art. 8. In artikel 21 van hetzelfde bijzonder decreet, vervangen bij het bijzonder decreet
van 13 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 3, 2°, worden de woorden “inclusief het strategisch plan van het UZ Gent”
toegevoegd;
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2° aan paragraaf 3, 3°, worden de woorden “met inbegrip van het al dan niet goedkeuren
van de begroting en de jaarrekening van het UZ Gent” toegevoegd;
3° aan paragraaf 3 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“5° het aanstellen van een bedrijfsrevisor die conform artikel 80 van de wet betreffende de
ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, de
jaarrekening van het UZ Gent controleert.”;
4° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§4. De raad van bestuur delegeert het beheer van het universitair ziekenhuis, vermeld in
artikel 15 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen,
gecoördineerd op 10 juli 2008, aan het Bestuurscomité van het UZ Gent. Die delegatie
wordt vastgelegd in een delegatieprotocol. De wet betreffende de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 blijft van toepassing op het UZ
Gent”.
Art. 9. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt een hoofdstuk IIbis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk IIbis. Het UZ Gent”.
Art. 10. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIbis, ingevoegd bij artikel 9, een artikel 40bis toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“Art. 40bis. De raad van bestuur wijst de leden van het Bestuurscomité van het UZ Gent
aan, conform de bepalingen van artikel 40novies.”.
Art. 11. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hetzelfde hoofdstuk IIbis een artikel 40ter toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40ter. De raad van bestuur bespreekt halfjaarlijks het gevoerde beleid van het UZ
Gent en beslist over de al dan niet goedkeuring van het delegatieprotocol dat wordt
voorgelegd door het Bestuurscomité van het UZ Gent, vermeld in artikel 21, §4, en het
strategisch plan van het UZ Gent.
De raad van bestuur delegeert het instellen van vorderingen in rechte aan het
Bestuurscomité van het UZ Gent voor de aangelegenheden die aan het Bestuurscomité van
het UZ Gent worden gedelegeerd.
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden
delegeren aan de bestuursorganen van het UZ Gent en aan leden van die organen, met
uitzondering van de bevoegdheden, vermeld in artikel 21, §3.”.
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Art. 12. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt een hoofdstuk IIter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk IIter. De bestuursorganen van het UZ Gent”.
Art. 13. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een afdeling 1 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“Afdeling 1. De samenstelling en bevoegdheden van de bestuursorganen van het UZ Gent ”.
Art. 14. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan afdeling 1, toegevoegd bij artikel 13, een artikel 40quater
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40quater. De bestuursorganen van het UZ Gent zijn het Bestuurscomité, de
gedelegeerd bestuurder en het Directiecomité.”.
Art. 15. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een afdeling 2 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“Afdeling 2. Het Bestuurscomité van het UZ Gent”.
Art. 16. In hetzelfde bijzonder decreet wordt aan afdeling 2, toegevoegd bij artikel 15, een
artikel 40quinquies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art 40quinquies. De raad van bestuur richt een Bestuurscomité van het UZ Gent op.”.
Art. 17. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40sexies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art 40sexies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent is binnen zijn gedelegeerde
bevoegdheden bevoegd voor:
1°
het opstellen van het strategisch plan van het UZ Gent, inclusief het zorgstrategisch
plan, ter uitvoering van de opdrachtverklaring en de algemene strategische visie van
de Universiteit Gent. Het strategisch plan van het UZ Gent, inclusief het
zorgstrategisch plan van het UZ Gent, wordt ter goedkeuring aan de raad van
bestuur voorgelegd;
2°
de bepaling van het algemeen beleid en de deelstrategie van het UZ Gent na het
advies van het Directiecomité van het UZ Gent. Het Bestuurscomité van het UZ Gent
bewaakt de afstemming met de universiteit. Het licht dat beleid en die strategie toe
aan de raad van bestuur, ten minste halfjaarlijks en één keer met een jaarverslag,
bij de voorstelling van de ontwerpbegroting en de ontwerpjaarrekening;
3°
het opstellen van een ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening, voorbereid en
voorgesteld door het Directiecomité van het UZ Gent, die jaarlijks ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de raad van bestuur;
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het goedkeuren van een aangepaste organisatiestructuur van het UZ Gent, inclusief
die van het medisch en verpleegkundig departement, op eigen initiatief of op
voorstel van het Directiecomité van het UZ Gent;
het aanstellen voor een hernieuwbaar mandaat van vier jaar van de
hoofdgeneesheer en de diensthoofden, op voorstel van de raad van de Faculteit
Geneeskunde van de Universiteit Gent;
het vaststellen van de personeelsformatie van het UZ Gent, inclusief die van de
ziekenhuisgeneesheren. De raad van de Faculteit Geneeskunde verleent zijn
advies bij de personeelsformatie van de ziekenhuisgeneesheren;
de indienstneming, de promotie en het ontslag van de ziekenhuisgeneesheren;
het sluiten van overeenkomsten met andere ziekenhuizen met betrekking tot
zorgverstrekking en opleiding, eventueel op voorstel van het Directiecomité van
het UZ Gent en na advies van de raad van de Faculteit Geneeskunde van de
Universiteit Gent;
de bevoegdheidsverdeling onder de leden van het Directiecomité van het UZ Gent
op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en de toekenning van de
bevoegdheden die exclusief toekomen aan de gedelegeerd bestuurder;
het bepalen, op voorstel van het Directiecomité van het UZ Gent, van het globale
personeelsbeleid van het UZ Gent op het vlak van statuut, loon en
arbeidsvoorwaarden, en het arbeidsreglement;
het toezicht op de uitvoering van het beleid en de verwezenlijking van de
strategische opties door het Directiecomité van het UZ Gent;
de periodieke evaluatie, samen met de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent,
van de leden van het Directiecomité van het UZ Gent die geen deel uitmaken van
het Bestuurscomité van het UZ Gent;
het beslissen over belangrijke infrastructuurwerken op voorstel van het
Directiecomité van het UZ Gent, die passen binnen het strategisch plan van het UZ
Gent;
het sluiten van overeenkomsten met derde partijen en het uitoefenen van
rechtsvorderingen voor de aangelegenheden die aan het Bestuurscomité van het UZ
Gent worden gedelegeerd;
het toezicht op de naleving van de specifieke wet- en regelgeving.
het toezicht op de werking van de interne kwaliteits-, risicobeheersings- en
controlesystemen, via het opzetten van een systeem van interne audit;
het organiseren van een evaluatiesysteem over zijn eigen werking.

Het Bestuurscomité van het UZ Gent oefent deze bevoegdheden uit met inachtname van de
wettelijke adviesbevoegdheid van de medische raad voorzien in de artikelen 137 tot en met
141 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen,
gecoördineerd op 10 juli 2008.”
Art. 18. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40septies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40septies. Het Bestuurscomite van het UZ Gent stelt een huishoudelijk reglement op.
Het ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.
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Het Bestuurscomité van het UZ Gent stelt een charter van goed bestuur op. Het
ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.
Het Bestuurscomité van het UZ Gent stelt een gedragscode van de bestuurder op.
Het ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.”.
Art. 19. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40octies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40 octies. In afwachting van de oprichting van het Bestuurscomité van het UZ Gent
blijft de raad van bestuur van het UZ Gent de bevoegdheden uitoefenen die hij had op
grond van de reglementering die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van dit
decreet.”.
Art. 20. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40novies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40novies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent is samengesteld als volgt:
1°
de rector van de Universiteit Gent die het Bestuurscomité van het UZ Gent voorzit;
2°
de decaan van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent, ondervoorzitter
van het Bestuurscomité van het UZ Gent;
3°
drie leden, verkozen door de raad van bestuur van de Universiteit Gent, uit zijn
midden;
4°
twee leden, verkozen door de hoofdgeneesheer en door de geneesherendiensthoofden, uit hun midden;
5°
twee leden, verkozen door de geneesheren die geen diensthoofd zijn en minimaal
een halftijdse opdracht vervullen, uit hun midden;
6°
maximaal drie externe leden, met bijzondere deskundigheid in
ziekenhuismanagement, aangewezen door de overige leden van het Bestuurscomité
van het UZ Gent.
Bij onbeschikbaarheid van de rector wordt hij of zij door de vicerector van de
Universiteit Gent vervangen. In dat geval wordt het voorzitterschap waargenomen door
de decaan van de Faculteit Geneeskunde.
De gedelegeerd bestuurder maakt als gevolg van zijn of haar aanwijzing tot
gedelegeerd bestuurder van rechtswege deel uit van het Bestuurscomité van het UZ
Gent. De hoofdgeneesheer van het UZ Gent zit met raadgevende stem in het
Bestuurscomité.
Eén beheerder van de Universiteit Gent zetelt met raadgevende stem in het
Bestuurscomité van het UZ Gent.
Het Bestuurscomité van het UZ Gent wijst een secretaris aan onder de
personeelsleden die verbonden zijn aan het UZ Gent.”.
Art. 21. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40decies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
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“Art. 40decies. De commissaris van de Vlaamse Regering en de afgevaardigde van
Financiën hebben krachtens hun decretale bevoegdheid het recht, met raadgevende stem,
de vergaderingen van het Bestuurscomité van het UZ Gent en zijn comités bij te wonen.
In functie van de agenda van het Bestuurscomité van het UZ Gent kunnen op adhocbasis deskundigen worden uitgenodigd die de vergadering met raadgevende stem
bijwonen.
In het kader van de netwerkvorming kunnen vertegenwoordigers van
netwerkpartners worden uitgenodigd om de vergadering van het Bestuurscomité van het UZ
Gent met raadgevende stem bij te wonen.”.
Art. 22. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40undecies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40undecies. De voorzitter van het Bestuurscomité van het UZ Gent en de gedelegeerd
bestuurder van het UZ Gent waken elk, in opdracht van de raad van bestuur, over het
financiële beleid en het financiële evenwicht van het universitair ziekenhuis.
De hoofdgeneesheer waakt, in overleg met de voorzitter van het Bestuurscomité van
het UZ Gent en met de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, over de continuïteit van
de dienstverlening en neemt daarvoor, in voorkomend geval, de nodige maatregelen. Als er
geen overeenstemming wordt bereikt over de invulling van de continuïteit, kan de voorzitter
aan de provinciegouverneur vragen maatregelen te treffen in het kader van de handhaving
van de openbare veiligheid en volksgezondheid in de provincie.”.
Art. 23. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40duodecies toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 40duodecies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent richt intern een Audit-, Hr- en
Remuneratiecomité voor het UZ Gent op.”.
Art. 24. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een afdeling 3 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“Afdeling 3. De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent”.
Art. 25. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan afdeling 3, toegevoegd bij artikel 24, een artikel 40ter decies
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40ter decies. De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent is verantwoordelijk voor de
dagelijkse academische en algemene werking van het UZ Gent. De gedelegeerd bestuurder
van het UZ Gent vertegenwoordigt het UZ Gent in en buiten rechte, voor de bevoegdheden
die aan het Bestuurscomité UZ Gent zijn toegewezen.”.
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Art. 26. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 3 een artikel 40quater decies toegevoegd, dat luidt
als volgt:
“Art. 40quater decies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent wijst, op voordracht van de
voorzitter, de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent aan voor hernieuwbare periodes van
vier jaar. Aan dit mandaat kan ten allen tijde een einde gesteld worden door het
Bestuurscomité UZ Gent bij beslissing genomen met een meerderheid van drievierde van de
geldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet inbegrepen. In dit geval is de gedelegeerd
bestuurder niet stemgerechtigd.
Tijdens het laatste jaar van elke mandaattermijn wordt de gedelegeerd bestuurder
van het UZ Gent, over alle bevoegdheden die aan hem of haar gedelegeerd zijn, met
inbegrip van de bevoegdheid van directeur, vermeld in artikel 17 van de wet betreffende de
ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, geëvalueerd
door het Bestuurscomité van het UZ Gent.”.

Art. 27. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, toegevoegd bij artikel 12, een afdeling 4 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“Afdeling 4. Het Directiecomité van het UZ Gent”.
Art. 28. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt aan afdeling 4, toegevoegd bij artikel 27, een artikel 40quindecies
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40quindecies. §1. Het Bestuurcomité van het UZ Gent stelt, op voordracht van de
gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, het Directiecomité van het UZ Gent aan.
§2. Het Directiecomité van het UZ Gent is belast met de voorbereiding en de uitvoering van
het beleid van het universitair ziekenhuis en is bevoegd voor:
1°
het uitwerken van een algemeen beleid en een globale strategie voor het
Bestuurscomité van het UZ Gent;
2°
de implementering van de strategische opties, genomen door het Bestuurscomité
van het UZ Gent;
3°
het opzetten van een aangepaste organisatiestructuur van het UZ Gent, inclusief die
van het medisch en verpleegkundig departement, die ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
4°
het uitoefenen van de dagelijkse en operationele leiding van het UZ Gent;
5°
de indienstneming, de promotie en het ontslag van het ziekenhuispersoneel, met
uitzondering van de ziekenhuisgeneesheren;
6°
het opzetten van betrouwbare systemen voor interne controle, risicobeheer en
kwaliteitsopvolging;
7°
het opstellen van actieplannen die tegemoetkomen aan de door het Bestuurscomité
bekrachtigde adviezen van het Auditcomité;
8°
het opstellen van een voorontwerp van begroting die ter goedkeuring als ontwerp
wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
9°
het opstellen van een voorontwerp van jaarrekening die ter goedkeuring als ontwerp
wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
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het verschaffen van de nodige informatie op financieel en bedrijfsmatig gebied en
van alle andere relevante informatie die het Bestuurscomité van het UZ Gent nodig
heeft om zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen;

Het Directiecomité van het UZ Gent oefent deze bevoegdheden uit met in acht name van de
wettelijke adviesbevoegheid van de medische raad voorzien in de artikelen 137 tot en met
141 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen,
gecoördineerd op 10 juli 2008.
§ 3. Het Directiecomité bestaat uit maximaal zeven leden, waaronder steeds de
gedelegeerd bestuurder en de hoofdgeneesheer .
De gedelegeerd bestuurder zit het Directiecomité voor en is als dusdanig verantwoording
verschuldigd aan het Bestuurscomité UZ Gent.”
Art. 29. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt een artikel 45bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 45bis. De Universiteit Gent treedt op het ogenblik van de re-integratie van het UZ
Gent in de rechten en verplichtingen van het UZ Gent, die vóór 1 januari 2018 in hoofde
van het UZ Gent zijn ontstaan krachtens de activiteiten van het ziekenhuis. In die
overdracht zijn alle rechten en verplichtingen begrepen die verbonden zijn aan hangende en
toekomstige procedures.”.

Art. 30. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25
april 2014, wordt een artikel 48ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
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“Art. 48ter. De personeelsleden die uiterlijk op 31 december 2017 belast zijn met een
mandaat in het UZ Gent en de Universiteit Gent, kunnen dat mandaat verder uitoefenen
overeenkomstig de regelgeving die op 31 december 2017 op hen van toepassing is.”.

Hoofdstuk 3. Inwerkingtredingsbepaling
Art. 31. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 59.530/1
van 1 september 2016
over
een ontwerp van bijzonder decreet „tot wijziging van diverse
bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991
betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum
Antwerpen‟
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Op 3 juni 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Onderwijs verzocht binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot
1 september 2016, een advies te verstrekken over een voorontwerp van bijzonder decreet „tot
wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de
Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen‟.
Het voorontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 23 juni 2016. De kamer
was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH en
Wouter PAS, staatsraden, Marc RIGAUX en Michel TISON, assessoren, en Wim GEURTS, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Brecht STEEN, eerste auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 1 september 2016.
*
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1.
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, 1 alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP VAN BIJZONDER DECREET
2.1.
Het om advies voorgelegde voorontwerp van bijzonder decreet strekt ertoe het
Universitair Ziekenhuis Gent (hierna: UZ Gent), thans een Vlaamse openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid,2 te integreren in de Universiteit Gent (hierna: U Gent). Daartoe worden
een aantal bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 „betreffende de Universiteit
Gent en het Universitair Centrum Antwerpen‟ gewijzigd, en worden in dat decreet twee nieuwe
hoofdstukken ingevoegd over het UZ Gent, enerzijds, en zijn bestuursorganen, anderzijds.
2.2.
Het ontwerp van bijzonder decreet bepaalt dat het UZ Gent een onderdeel is van
de U Gent (artikel 2 van het ontwerp) en richt voor dat onderdeel een nieuw bestuursorgaan op,
het Bestuurscomité van het UZ Gent (artikel 3) waarvan het ook de werking regelt (artikelen 16
tot 24). Voorts wijzigt het ontwerp de samenstelling (artikelen 5 en 6), de werking (artikel 8, 2°
tot 4°) en de bevoegdheden (artikel 8, 1°) van de raad van bestuur van de U Gent, alsook de
werking van het bestuurscollege van de U Gent (artikel 4). Ten slotte bevat het ontwerp ook een
regeling met betrekking tot de overige bestuursorganen van het UZ Gent,namelijk de gedelegeerd
bestuurder en het directiecomité (artikelen 25 tot 28).
Het ontworpen bijzonder decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

BEVOEGDHEID
3.1.
Volgens het Grondwettelijk Hof zijn de gemeenschappen, krachtens artikel 127,
§ 1, tweede lid, 2°, van de Grondwet onder meer bevoegd voor “het verlenen van
rechtspersoonlijkheid en bestuurlijke autonomie aan Gemeenschapsuniversiteiten, en dit
krachtens artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 „tot hervorming der instellingen‟,
gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988”3 en voor het voorzien “in een regeling die betrekking
heeft op de afsplitsing van het U.Z.A. van de Universiteit Antwerpen”4. De Vlaamse
Gemeenschap kan dan ook bevoegd worden geacht om het UZ Gent te verzelfstandigen, door
deze te integreren in de U Gent, en de bestuurlijke organisatie ervan te regelen.

Aangezien het om een voorontwerp van bijzonder decreet gaat, wordt daaronder de conformiteit met de hogere
rechtsnormen verstaan.

2

Zie de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 „houdende de organisatie, de werking
en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik‟.

3

GwH 1 juli 1993, nr. 51/93, B.1.3.

4

GwH 9 februari 2005, nr. 34/2005, B.9; GwH 7 december 2005, nr. 185/2005, B.8.
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3.2.
Het ontworpen decreet heeft geen betrekking op “de voorwaarden en de
aanwijzing tot universitair ziekenhuis overeenkomstig de wetgeving op de ziekenhuizen”, als
bedoeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 1°, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals
geregeld in artikel 4 van de wet „betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen‟,
gecoördineerd op 10 juli 2008.
Het komt evenwel niet toe aan de Vlaamse Gemeenschap om te bepalen dat die
(federale) wet van toepassing blijft op het UZ Gent. De laatste zin van het bij artikel 8, 4°,
ontworpen artikel 21, § 4, van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 dient derhalve te worden
geschrapt.

ONDERZOEK VAN DE TEKST
Artikel 2
4.
De stellers van het ontwerp dienen na te gaan of in het bijzonder decreet van
26 juni 1991, na de wijziging ervan bij het voorliggend ontwerp van bijzonder decreet, de termen
“Universiteit Gent” en “universiteit” nog op een coherente wijze worden gebruikt, nu in het
huidige artikel 2 van dat decreet de “Universiteit Gent” wordt gelijkgesteld met “de universiteit”,
terwijl in het thans ontworpen tweede lid van dat artikel (artikel 2 van het ontwerp) wordt bepaald
dat de “Universiteit Gent” bestaat uit twee onderdelen, de “universiteit” en het “Universitair
Ziekenhuis Gent”.
Artikel 5
5.
Het verdient aanbeveling, ter wille van de rechtszekerheid, om in het ontworpen
artikel 16, eerste lid, 9°, van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 (artikel 5, 3°, van het
ontwerp) het “betrokken personeel” nader te omschrijven.
Artikel 30
6.
Het verdient aanbeveling, eveneens ter wille van de rechtszekerheid, te
verduidelijken wat in het ontworpen artikel 45bis van het bijzonder decreet van 26 juni 1991
wordt verstaan onder “mandaat”.
DE VOORZITTER

Wim GEURTS

Marnix VAN DAMME
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ONTWERP VAN BIJZONDER DECREET
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse
Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van bijzonder decreet in te dienen,
waarvan de tekst volgt:
Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende
de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen
Art. 2. Aan artikel 2 van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de
Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, vervangen bij het bijzonder decreet van 13 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de bestaande tekst wordt een eerste lid;
2° in de tweede zin van het eerste lid worden de woorden “, verder de universiteit
genoemd,” geschrapt;
3° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De Universiteit Gent bestaat uit twee onderdelen: de universiteit en het
Universitair Ziekenhuis Gent, hierna het UZ Gent te noemen. De universiteit
heeft een algemene academische opdracht. Het UZ Gent maakt als universitair
ziekenhuis deel uit van de Universiteit Gent en heeft een in essentie klinische
opdracht, maar bezit daarnaast een universitaire functie die verbonden is aan
de universiteit. Het UZ Gent neemt deel aan de academische opdracht van de
universiteit.”.
Art. 3. In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde bijzonder decreet, vervangen bij
het bijzonder decreet van 14 mei 1996, wordt tussen de zinsnede “raad van bestuur,” en de woorden “de faculteitsraden” de zinsnede “het Bestuurscomité van
het UZ Gent,” ingevoegd.
Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde bijzonder decreet wordt een derde lid toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent woont met raadgevende stem de
vergaderingen bij voor de agendapunten die gerelateerd zijn aan de opdrachten
van het ziekenhuis.”.
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Art. 5. In artikel 16 van hetzelfde bijzonder decreet, gewijzigd bij de bijzondere
decreten van 14 mei 1996, 19 maart 2004 en 13 juli 2012, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede “7°” vervangen door de zinsnede “9°”;
2° in het eerste lid, 7°, wordt de zinsnede “bedoeld in 1°bis tot en met 6°” vervangen door de zinsnede “vermeld in punt 1°bis tot en met 6° en punt 8° en
9°” en wordt de zin “Onder deze vertegenwoordigers kiezen de leden van de
raad van bestuur, bedoeld in 1°bis tot en met 7°, een ondervoorzitter.” vervangen door de zin ”Onder die vertegenwoordigers kiezen de leden van de raad
van bestuur, vermeld in punt 1°bis tot en met 6° en punt 8° en 9°, een ondervoorzitter.”;
3° aan het eerste lid worden een punt 8° en een punt 9° toegevoegd, die luiden
als volgt:
“8° één arts die verbonden is aan het UZ Gent en die niet belast is met een
academische opdracht van meer dan 10% aan de Universiteit Gent, aangewezen door de medische raad;
9° één niet-arts die verbonden is aan het UZ Gent en die niet belast is met
een opdracht van meer dan 10% aan de Universiteit Gent, verkozen door
en onder de leden van dit personeel.”;
4° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De beheerder of de beheerders en de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent
wonen de vergadering van de raad van bestuur met raadgevende stem bij.”.
Art. 6. In artikel 19 van hetzelfde bijzonder decreet, gewijzigd bij het bijzonder
decreet van 13 juli 2012, wordt de zinsnede “bedoeld in artikel 16, 3°, 4°, 5°, 6°
en 7°” vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 16, 3° tot en met 9°,”.
Art. 7. Aan artikel 20, tweede lid, van hetzelfde bijzonder decreet worden de woorden “en de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent” toegevoegd.
Art. 8. In artikel 21 van hetzelfde bijzonder decreet, vervangen bij het bijzonder
decreet van 13 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 3, 2°, worden de woorden “inclusief het strategisch plan van het
UZ Gent” toegevoegd;
2° aan paragraaf 3, 3°, worden de woorden “met inbegrip van het al dan niet
goedkeuren van de begroting en de jaarrekening van het UZ Gent” toegevoegd;
3° aan paragraaf 3 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“5° het aanstellen van een bedrijfsrevisor die conform artikel 80 van de wet
betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, de jaarrekening van het UZ Gent controleert.”;
4° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§4. De raad van bestuur delegeert het beheer van het universitair ziekenhuis,
vermeld in artikel 15 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, aan het Bestuurscomité
van het UZ Gent. Die delegatie wordt vastgelegd in een delegatieprotocol.”.
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Art. 9. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet
van 25 april 2014, wordt een hoofdstuk IIbis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk IIbis. Het UZ Gent”.
Art. 10. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIbis, ingevoegd bij artikel 9, een
artikel 40bis toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40bis. De raad van bestuur wijst de leden van het Bestuurscomité van het
UZ Gent aan, conform de bepalingen van artikel 40novies.”.
Art. 11. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hetzelfde hoofdstuk IIbis een artikel 40ter toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40ter. De raad van bestuur bespreekt halfjaarlijks het gevoerde beleid van het
UZ Gent en beslist over de al dan niet goedkeuring van het delegatieprotocol dat
wordt voorgelegd door het Bestuurscomité van het UZ Gent, vermeld in artikel 21,
§4, en het strategisch plan van het UZ Gent.
De raad van bestuur delegeert het instellen van vorderingen in rechte aan
het Bestuurscomité van het UZ Gent voor de aangelegenheden die aan het
Bestuurscomité van het UZ Gent worden gedelegeerd.
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden
delegeren aan de bestuursorganen van het UZ Gent en aan leden van die organen,
met uitzondering van de bevoegdheden, vermeld in artikel 21, §3.”.
Art. 12. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt een hoofdstuk IIter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk IIter. De bestuursorganen van het UZ Gent”.
Art. 13. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een
afdeling 1 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 1.

De samenstelling en bevoegdheden van de bestuursorganen van het
UZ Gent”.

Art. 14. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan afdeling 1, toegevoegd bij artikel 13, een artikel 40quater toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40quater. De bestuursorganen van het UZ Gent zijn het Bestuurscomité, de
gedelegeerd bestuurder en het Directiecomité.”.
Art. 15. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een
afdeling 2 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 2.

Het Bestuurscomité van het UZ Gent”.
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Art. 16. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan afdeling 2, toegevoegd bij artikel 15, een artikel 40quinquies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art 40quinquies. De raad van bestuur richt een Bestuurscomité van het UZ Gent
op.”.
Art. 17. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40sexies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art 40sexies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent is binnen zijn gedelegeerde
bevoegdheden bevoegd voor:
1° het opstellen van het strategisch plan van het UZ Gent, inclusief het zorg
strategisch plan, ter uitvoering van de opdrachtverklaring en de algemene strategische visie van de Universiteit Gent. Het strategisch plan van het UZ Gent,
inclusief het zorgstrategisch plan van het UZ Gent, wordt ter goedkeuring aan
de raad van bestuur voorgelegd;
2° de bepaling van het algemeen beleid en de deelstrategie van het UZ Gent na
het advies van het Directiecomité van het UZ Gent. Het Bestuurscomité van
het UZ Gent bewaakt de afstemming met de universiteit. Het licht dat beleid
en die strategie toe aan de raad van bestuur, ten minste halfjaarlijks en één
keer met een jaarverslag, bij de voorstelling van de ontwerpbegroting en de
ontwerpjaarrekening;
3° het opstellen van een ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening, voorbereid
en voorgesteld door het Directiecomité van het UZ Gent, die jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur;
4° het goedkeuren van een aangepaste organisatiestructuur van het UZ Gent, inclusief die van het medisch en verpleegkundig departement, op eigen initiatief
of op voorstel van het Directiecomité van het UZ Gent;
5° het aanstellen voor een hernieuwbaar mandaat van vier jaar van de hoofdgeneesheer en de diensthoofden, op voorstel van de raad van de faculteit
Geneeskunde van de Universiteit Gent;
6° het vaststellen van de personeelsformatie van het UZ Gent, inclusief die van
de ziekenhuisgeneesheren. De raad van de faculteit Geneeskunde verleent
zijn advies bij de personeelsformatie van de ziekenhuisgeneesheren;
7° de indienstneming, de promotie en het ontslag van de ziekenhuisgeneesheren;
8° het sluiten van overeenkomsten met andere ziekenhuizen met betrekking tot
zorgverstrekking en opleiding, eventueel op voorstel van het Directiecomité
van het UZ Gent en na advies van de raad van de faculteit Geneeskunde van
de Universiteit Gent;
9° de bevoegdheidsverdeling onder de leden van het Directiecomité van het
UZ Gent op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en de toekenning van de
bevoegdheden die exclusief toekomen aan de gedelegeerd bestuurder;
10° het bepalen, op voorstel van het Directiecomité van het UZ Gent, van het
globale personeelsbeleid van het UZ Gent op het vlak van statuut, loon en
arbeidsvoorwaarden, en het arbeidsreglement;
11° het vastleggen van de rechtspositieregelingen van het personeel en de ziekenhuisartsen van het UZ Gent;
12° het toezicht op de uitvoering van het beleid en de verwezenlijking van de strategische opties door het Directiecomité van het UZ Gent;
13° de periodieke evaluatie, samen met de gedelegeerd bestuurder van het
UZ Gent, van de leden van het Directiecomité van het UZ Gent die geen deel
uitmaken van het Bestuurscomité van het UZ Gent;
14° het beslissen over belangrijke infrastructuurwerken op voorstel van het
Directiecomité van het UZ Gent, die passen binnen het strategisch plan van
het UZ Gent;
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15° het sluiten van overeenkomsten met derde partijen en het uitoefenen van
rechtsvorderingen voor de aangelegenheden die aan het Bestuurscomité van
het UZ Gent worden gedelegeerd;
16° het toezicht op de naleving van de specifieke wet- en regelgeving;
17° het toezicht op de werking van de interne kwaliteits-, risicobeheersings- en
controlesystemen, via het opzetten van een systeem van interne audit;
18° het organiseren van een evaluatiesysteem over zijn eigen werking.
Het Bestuurscomité van het UZ Gent oefent deze bevoegdheden uit met inachtname van de wettelijke adviesbevoegdheid van de medische raad voorzien in
de artikelen 137 tot en met 141 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.”.
Art. 18. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40septies toe
gevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40septies. Het Bestuurscomite van het UZ Gent stelt een huishoudelijk reglement op. Het ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.
Het Bestuurscomité van het UZ Gent stelt een charter van goed bestuur op.
Het ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.
Het Bestuurscomité van het UZ Gent stelt een gedragscode van de bestuurder
op. Het ontwerp wordt vooraf voor advies bezorgd aan het bestuurscollege.”.
Art. 19. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40octies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40 octies. In afwachting van de oprichting van het Bestuurscomité van het
UZ Gent blijft de raad van bestuur van het UZ Gent de bevoegdheden uitoefenen die hij had op grond van de reglementering die van toepassing was vóór de
inwerkingtreding van dit decreet.”.
Art. 20. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40novies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40novies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent is samengesteld als volgt:
1° de rector van de Universiteit Gent die het Bestuurscomité van het UZ Gent
voorzit;
2° de decaan van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent, ondervoorzitter van het Bestuurscomité van het UZ Gent;
3° drie leden, verkozen door de raad van bestuur van de Universiteit Gent, uit zijn
midden;
4° twee leden, verkozen door de hoofdgeneesheer en door de geneesherendiensthoofden, uit hun midden;
5° twee leden, verkozen door de geneesheren die geen diensthoofd zijn en minimaal een halftijdse opdracht vervullen, uit hun midden;
6° maximaal drie externe leden, met bijzondere deskundigheid in ziekenhuis
management, aangewezen door de overige leden van het Bestuurscomité van
het UZ Gent.
Bij onbeschikbaarheid van de rector wordt hij of zij door de vicerector van de
Universiteit Gent vervangen. In dat geval wordt het voorzitterschap waargenomen
door de decaan van de faculteit Geneeskunde.
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De gedelegeerd bestuurder maakt als gevolg van zijn of haar aanwijzing tot
gedelegeerd bestuurder van rechtswege deel uit van het Bestuurscomité van het
UZ Gent. De hoofdgeneesheer van het UZ Gent zit met raadgevende stem in het
Bestuurscomité.
Eén beheerder van de Universiteit Gent zetelt met raadgevende stem in het
Bestuurscomité van het UZ Gent.
Het Bestuurscomité van het UZ Gent wijst een secretaris aan onder de
personeelsleden die verbonden zijn aan het UZ Gent.”.
Art. 21. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40decies toe
gevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40decies. De commissaris van de Vlaamse Regering en de afgevaardigde
van Financiën hebben krachtens hun decretale bevoegdheid het recht, met raadgevende stem, de vergaderingen van het Bestuurscomité van het UZ Gent en zijn
comités bij te wonen.
In functie van de agenda van het Bestuurscomité van het UZ Gent kunnen op
ad-hocbasis deskundigen worden uitgenodigd die de vergadering met raadgevende
stem bijwonen.
In het kader van de netwerkvorming kunnen vertegenwoordigers van netwerkpartners worden uitgenodigd om de vergadering van het Bestuurscomité van
het UZ Gent met raadgevende stem bij te wonen.”.
Art. 22. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40undecies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40undecies. De voorzitter van het Bestuurscomité van het UZ Gent en de
gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent waken elk, in opdracht van de raad van
bestuur, over het financiële beleid en het financiële evenwicht van het universitair
ziekenhuis.
De hoofdgeneesheer waakt, in overleg met de voorzitter van het Bestuurscomité
van het UZ Gent en met de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, over de
continuïteit van de dienstverlening en neemt daarvoor, in voorkomend geval, de
nodige maatregelen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt over de invulling
van de continuïteit, kan de voorzitter aan de provinciegouverneur vragen maatregelen te treffen in het kader van de handhaving van de openbare veiligheid en
volksgezondheid in de provincie.”.
Art. 23. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 2 een artikel 40duodecies
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40duodecies. Het Bestuurscomité van het UZ Gent richt intern een Audit-, Hren Remuneratiecomité voor het UZ Gent op.”.
Art. 24. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 12, een
afdeling 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 3.

De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent”.
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Art. 25. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan afdeling 3, toegevoegd bij artikel 24, een artikel 40ter decies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40ter decies. De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent is verantwoordelijk
voor de dagelijkse academische en algemene werking van het UZ Gent. De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent vertegenwoordigt het UZ Gent in en buiten
rechte, voor de bevoegdheden die aan het Bestuurscomité van het UZ Gent zijn
toegewezen.”.
Art. 26. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan dezelfde afdeling 3 een artikel 40quater decies
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40quater decies. §1. Het Bestuurscomité van het UZ Gent wijst, op voordracht
van de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent aan voor hernieuwbare periodes van vier jaar. Aan dit mandaat kan te allen tijde een einde gesteld
worden door het Bestuurscomité van het UZ Gent bij beslissing genomen met een
meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen
niet inbegrepen. In dit geval is de gedelegeerd bestuurder niet stemgerechtigd.
Tijdens het laatste jaar van elke mandaattermijn wordt de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, over alle bevoegdheden die aan hem of haar gedelegeerd zijn, met inbegrip van de bevoegdheid van directeur, vermeld in artikel 17
van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoör
dineerd op 10 juli 2008, geëvalueerd door het Bestuurscomité van het UZ Gent.
§2. Het Bestuurscomité van het UZ Gent kan op voorstel van de voorzitter aan
de gedelegeerd bestuurder een verantwoordelijkheidspremie en een variabele
productiviteitspremie toekennen. De verantwoordelijkheidspremie bedraagt maximaal 10% en de variabele productiviteitspremie maximaal 15% van het nominale jaarsalaris van het afgelopen jaar. De productiviteitsindicatoren worden vooraf
door het Bestuurscomité van het UZ Gent vastgelegd.’’.
Art. 27. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, toegevoegd bij artikel 12, een
afdeling 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 4.

Het Directiecomité van het UZ Gent”.

Art. 28. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan afdeling 4, toegevoegd bij artikel 27, een artikel 40quindecies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 40quindecies. §1. Het Bestuurcomité van het UZ Gent stelt, op voordracht van
de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, het Directiecomité van het UZ Gent
aan.
§2. Het Directiecomité van het UZ Gent is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van het universitair ziekenhuis en is bevoegd voor:
1° het uitwerken van een algemeen beleid en een globale strategie voor het
Bestuurscomité van het UZ Gent;
2° de implementering van de strategische opties, genomen door het Bestuurscomité
van het UZ Gent;
3° het opzetten van een aangepaste organisatiestructuur van het UZ Gent, inclusief die van het medisch en verpleegkundig departement, die ter goedkeuring
wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
4° het uitoefenen van de dagelijkse en operationele leiding van het UZ Gent;
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de indienstneming, de promotie en het ontslag van het ziekenhuispersoneel,
met uitzondering van de ziekenhuisgeneesheren;
6° het opzetten van betrouwbare systemen voor interne controle, risicobeheer en
kwaliteitsopvolging;
7° het opstellen van actieplannen die tegemoetkomen aan de door het Bestuurs
comité bekrachtigde adviezen van het Auditcomité;
8° het opstellen van een voorontwerp van begroting dat ter goedkeuring als ontwerp wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
9° het opstellen van een voorontwerp van jaarrekening dat ter goedkeuring als
ontwerp wordt voorgelegd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent;
10° het verschaffen van de nodige informatie op financieel en bedrijfsmatig gebied en van alle andere relevante informatie die het Bestuurscomité van het
UZ Gent nodig heeft om zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
Het Directiecomité van het UZ Gent oefent deze bevoegdheden uit met inachtname van de wettelijke adviesbevoegdheid van de medische raad voorzien in de
artikelen 137 tot en met 141 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.
§3. Het Directiecomité bestaat uit maximaal zeven leden, waaronder steeds de
gedelegeerd bestuurder en de hoofdgeneesheer.
De gedelegeerd bestuurder zit het Directiecomité voor en is als dusdanig verantwoording verschuldigd aan het Bestuurscomité van het UZ Gent.”.
Art. 29. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatste gewijzigd bij het bijzonder
decreet van 25 april 2014, wordt een artikel 41bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 41bis. De regeringscommissaris en de afgevaardigde van Financiën bij de
universiteit zien in het kader van hun wettigheidstoezicht toe op de correcte financiële werking van het UZ Gent. Hierbij zullen ze ook controleren of er geen afwending van onderzoeks- en onderwijsmiddelen naar het ziekenhuis plaatsvindt. De
regeringscommissaris en de afgevaardigde van Financiën zullen er ook algemeen
op toezien dat de financiële relaties tussen het ziekenhuis en de universiteit geen
ongewenste ESR-implicaties inhouden.
De regeringscommissaris en de afgevaardigde van Financiën bij de universiteit
zullen erop toezien dat de inkomsten die voortvloeien uit de vervreemding of de
terbeschikkingstelling van de gronden en gebouwen aan derden, in toepassing van
artikel 15 van het decreet van […] betreffende de re-integratie van het Universitair
Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent, uitsluitend worden aangewend voor investeringen in infrastructuur voor ziekenhuisactiviteiten.’’.
Art. 30. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt een artikel 45bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 45bis. De Universiteit Gent treedt op het ogenblik van de re-integratie van het
UZ Gent in de rechten en verplichtingen van het UZ Gent, die vóór 1 januari 2018
in hoofde van het UZ Gent zijn ontstaan krachtens de activiteiten van het ziekenhuis. In die overdracht zijn alle rechten en verplichtingen begrepen die verbonden
zijn aan hangende en toekomstige procedures.”.
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Art. 31. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt een artikel 48ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 48ter. De personeelsleden die uiterlijk op 31 december 2017 belast zijn met
een mandaat in het UZ Gent en de Universiteit Gent, kunnen dat mandaat verder
uitoefenen overeenkomstig de regelgeving die op 31 december 2017 op hen van
toepassing is.”.
Hoofdstuk 3. Inwerkingtredingsbepaling
Art. 32. Dit bijzonder decreet treedt in werking op 1 januari 2018.
Brussel, 23 september 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
Hilde CREVITS
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