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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. Artikel 5 van hetzelfde bijzonder decreet, gewijzigd bij het bijzonder decreet van 13 juli 2012, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 5. De rector en de vicerector worden voor een termijn van vier jaar benoemd
door de zetelende raad van bestuur. Deze benoemingen gebeuren op voordracht
van het daartoe overeenkomstig het tweede lid samengestelde kiescollege, dat
beraadslaagt over de ingediende kandidaturen en dat bij geheime stemming een
duo voordraagt van één kandidaat-rector en één kandidaat-vicerector die beiden
het pluralistisch karakter van de instelling respecteren en waarbij rekening is gehouden met de voorschriften inzake evenredige vertegenwoordiging van de beide
geslachten.
Dit kiescollege bestaat uit alle personeelsleden en studenten van de universiteit
die voldoen aan bij reglement vastgelegde minimumcriteria wat betreft omvang
van de aanstelling/benoeming of opgenomen studiepunten. Daarbij krijgen de geaggregeerde uitgebrachte stemmen van het zelfstandig academisch personeel de
weging 0,67, die van de studenten 0,16, die van het assisterend academisch personeel 0,085 en die van het administratief en technisch personeel 0,085.
De leden van het onderwijzend personeel van groep 3 die opgenomen zijn in het
integratiekader bedoeld in artikel V.209 van de Codex Hoger Onderwijs, worden
voor de toepassing van dit artikel ingedeeld in de categorie van het zelfstandig
academisch personeel.
De leden van het onderwijzend personeel van groep 1 en 2 die opgenomen zijn
in het integratiekader bedoeld in artikel V.209 van de Codex Hoger Onderwijs, worden ingedeeld in de categorie van het assisterend academisch personeel.
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De leden van het administratief en technisch personeel die opgenomen zijn in
het integratiekader bedoeld in artikel V.209 van de Codex Hoger Onderwijs, worden ingedeeld in de categorie van het administratief en technisch personeel.
De raad van bestuur legt de verkiezingsprocedure vast.
De kandidaten dienen ten minste hoogleraar te zijn aan de universiteit en mogen de leeftijdsgrens voor opruststelling niet bereiken tijdens de duur van hun
mandaat.”.
Art. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. 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. 11. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIbis, ingevoegd bij artikel 10, 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. 12. 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. 13. 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”.
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Art. 14. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 13, een
afdeling 1 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 1.

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

Art. 15. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan afdeling 1, toegevoegd bij artikel 14, 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. 16. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 13, een
afdeling 2 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 2.

Het Bestuurscomité van het UZ Gent”.

Art. 17. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan afdeling 2, toegevoegd bij artikel 16, een artikel 40quinquies toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art 40quinquies. De raad van bestuur richt een Bestuurscomité van het UZ Gent
op.”.
Art. 18. 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;
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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 vastleggen van de rechtspositieregelingen van het personeel en de ziekenhuisartsen van het UZ Gent;
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.

9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°

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. 19. 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. 20. 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. 40octies. 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.”.
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Art. 21. 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.
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. 22. 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.”.
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Art. 23. 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. 24. 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. 25. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, ingevoegd bij artikel 13, een
afdeling 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 3.

De gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent”.

Art. 26. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan afdeling 3, toegevoegd bij artikel 25, 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. 27. 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.
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§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. 28. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan hoofdstuk IIter, toegevoegd bij artikel 13, een
afdeling 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 4. Het Directiecomité van het UZ Gent”.
Art. 29. In hetzelfde bijzonder decreet, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 25 april 2014, wordt aan afdeling 4, toegevoegd bij artikel 28, 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 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.”.
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Art. 30. 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. 31. 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. 32. 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. 33. Dit bijzonder decreet treedt in werking op 1 januari 2018, met uitzondering van artikel 4 dat in werking treedt op 1 februari 2017.
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