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Gebruikte afkortingen
APKB

KB van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de
diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen(…)

Artsenstatuut

rechtspositieregeling van de ziekenhuisgeneesheren van het
UZ Gent

ASO

arts-specialist in opleiding

ATV

administratief, technisch en verplegend personeel

GVPS

Gedereguleerd Vlaams Personeelsstatuut, besluit van de
Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van
het MVG en de regeling van de rechtspositie van het personeel

IBF-ers

personeel lastens het interdepartementaal begrotingsfonds

KB nr. 542

KB nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de
werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen,
van Gent en Luik

MVG

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Personeelsstatuut

de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent

Reglement kliniekkader

de bepalingen m.b.t. het kliniekkader (deel I van bijlage 6 bij
het artsenstatuut)

Reglement kliniekvergoeding

reglement voor de toekenning van de kliniekvergoeding en van
een vergoeding voor extra-prestaties en de uitoefening van
een geprivatiseerde praktijk in het UZ Gent (deel VI van bijlage
6 bij het artsenstatuut)

Stambesluit VOI

besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende
de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige VOI's

Statuut-Colla

ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de
algemene criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten

TSO

tandarts-specialist in opleiding

Ugent

Universiteit Gent

VOI

Vlaamse Openbare Instelling

VPS

Vlaams personeelsstatuut, besluit van de Vlaamse regering
van 24 november 1993 houdende organisatie van het MVG en
de regeling van de rechtspositie van het personeel

VTE

Voltijdse Eenheden

WP

wetenschappelijk personeel, artsen inbegrepen

Ziekenhuiswet

wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987
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Bestuurlijke boodschap
Het Rekenhof heeft de personeelsaangelegenheden van de VOI UZ
Gent doorgelicht.
Het heeft enerzijds vastgesteld dat het UZ Gent, dat ruime autonomie
heeft op dit vlak, weinig zorg besteedt aan zijn personeelsstatuten. Zij
zijn vaak buiten de voorgeschreven procedure tot stand gekomen en
bevatten tal van individuele afwijkingsmogelijkheden. De teksten zijn ook
inhoudelijk onsamenhangend en weinig transparant.
Anderzijds past het UZ Gent zijn personeelsstatuten en de externe personeelsreglementering gebrekkig toe. Het kent personeelsleden adhocvoordelen toe, evalueert het personeel niet, maakt foutieve anciënniteitsberekeningen, werft personeelsleden aan zonder vergelijking van
kandidaten, enz. Daarbij overschrijden bestuursorganen vaak hun bevoegdheden.
Ten slotte werft het UZ Gent voor permanente opdrachten ten onrechte
systematisch op contractuele basis in plaats van op statutaire.
Het Rekenhof concludeert dat het UZ Gent zich in de personeelspraktijk
maar moeizaam houdt aan essentiële regels van het openbaar ambt.
Niettegenstaande de concurrentiepositie waarin het zich bevindt, dient
het zijn personeelsbeheer en -beleid dan ook dringend bij te sturen. De
ingezette hervormingen moeten voortgezet en versterkt worden.
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Samenvatting
Totstandkoming van de personeelsstatuten
Om een rechtszeker personeelsbeheer te kunnen voeren, moet het UZ
Gent kunnen steunen op betrouwbare rechtsregels. De personeelsstatuten van het administratief, technisch en verplegend personeel en van het
wetenschappelijk personeel (vooral artsen) vertonen echter op verscheidene vlakken gebreken.
In eerste instantie kwamen de personeelsregels vaak op gebrekkige
wijze tot stand. Het directiecomité overschreed meermaals zijn bevoegdheid toen het in de plaats van de raad van bestuur een aantal onderdelen van het statuut eigenmachtig vaststelde, vaak ook nog zonder
syndicale raadpleging.
Voor een aantal personeelsleden en -categorieën nam het UZ Gent afwijkende ad-hocbeslissingen. Veel van die bijzondere regelingen hebben ook niet de juiste procedure gevolgd. Individuele voordelen toekennen aan een of meer personen zonder dat daar een objectieve grond
voor bestaat, is bovendien in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
De vaststelling van de personeelsstatuten door de raad van bestuur veronderstelt daarenboven een uitdrukkelijke rechtshandeling. Het UZ Gent
beperkte de notulen echter meermaals tot de kennisname van syndicaal
overleg over statuutwijzigingen. Bepaalde externe reglementering stelde
de raad van bestuur overigens niet systematisch vast.
Het UZ Gent zet regelingen uit het verleden die geen deel uitmaken van
het personeelsstatuut of het artsenstatuut, op grond van overgangsregelingen voort, voornamelijk voor de toekenning van sommige toelagen en
vergoedingen. De beslissingen van voor 1 oktober 1995 misten echter
rechtsgrond. De invoering van het personeelsstatuut en het artsenstatuut heeft dat niet veranderd.
Dat veel regels geen deel uitmaken van de personeelsstatuten komt de
transparantie en kenbaarheid niet ten goede. Het is daarom wenselijk
het volledige administratieve en geldelijke statuut in één formele tekst op
te nemen. Er mogen geen verschillen bestaan tussen de goedgekeurde
teksten en die welke de personeelsdienst dagelijks hanteert.
Het UZ Gent besteedt meer in het algemeen te weinig aandacht aan de
tekstuele uitwerking van zijn personeelsstatuten. Bepalingen zijn onduidelijk geformuleerd, bevatten ongedefinieerde begrippen, staan op de
verkeerde plaats of stemmen niet onderling overeen.
De minister heeft beterschap beloofd. Het UZ Gent zal trachten de veelheid van rechtspositieteksten te integreren in één transparant en toegankelijk statuut.
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Inhoud van de personeelsstatuten
De personeelsstatuten vertonen ook inhoudelijke onvolkomenheden. Ze
bevatten onder meer talrijke blanconormen of mogelijkheden waarmee
de raad van bestuur kan afwijken van de voorgeschreven aanwervingsof bevorderingsvoorwaarden. Dat strookt niet met een objectief selectiesysteem. Het UZ Gent maakte daarvan vaak gebruik en motiveerde die
afwijkingen zelden. Eveneens stellen algemeen geformuleerde bepalingen het UZ Gent in de mogelijkheid uitzonderlijke toelagen of vergoedingen toe te kennen. Het APKB vereist nochtans dat het personeelsstatuut de volledige bezoldigingsregeling bevat. De minister erkende het
probleem, maar stelde dat het stelsel om flexibiliteitsredenen kan behouden blijven mits omstandige motivering van de beslissingen.
De bijlagen bij het personeelsstatuut zijn onoverzichtelijk, onvolledig en
onderling met elkaar in strijd. Zo stellen zij niet duidelijk welke graden
het UZ Gent kent, op welke wijze toegang tot sommige functies wordt
verkregen, hoe de loopbaan zich in bepaalde betrekkingen ontwikkelt,
welke salarisschaal aan een aantal graden is gekoppeld en hoe die salarisschalen er uitzien. De juiste rechtstoestand van een groot aantal
personeelsleden is bijgevolg onachterhaalbaar.
Hoewel het artsenstatuut enkel de rechtspositie regelt van de artsen die
het UZ Gent bezoldigt, past het ziekenhuis het in de praktijk zonder
rechtsgrond ook soms toe op artsen die zijn verbonden aan de UGent,
een wetenschappelijk onderzoeksfonds of een andere werkgever, of die
zelfstandig zijn of ASO. Bovendien vormen de zes reglementen in bijlage 6 van het artsenstatuut een afzonderlijke regelgeving met een veel
ruimer toepassingsgebied. Het is onduidelijk waarom zij bij het artsenstatuut zijn gevoegd. De steeds wisselende graad- en functiebenamingen, hoedanigheden en bijkomende voorwaarden in de afzonderlijke
reglementen doen een veelvoud aan specifieke toepassingsgebieden
ontstaan, zodat bij elke bepaling telkens goed moet worden nagekeken
voor welke groep van artsen de bepaling geldt.
Het personeelsstatuut en het artsenstatuut bevatten niet de actueel toegepaste salarisschalen. Het UZ Gent betaalt bovendien een aantal personeelsleden in een niet-statutaire salarisschaal. Op dat vlak kondigde
de minister op korte termijn actie aan. Een aantal salarisschalen in de
rechtspositieregelingen zijn dan weer te hoog of te laag in verhouding tot
het APKB.
Aanwervingen en bevorderingen
De personeelsdossiers in het UZ Gent, zowel die van het eigen personeel als die van de externen, zijn vaak onvolledig, zodat de actuele
rechtstoestand van veel personeelsleden niet met zekerheid vaststaat
en de interne en externe controle bemoeilijkt wordt.
Het Rekenhof stelde vast dat het UZ Gent bepaalde aanwervings- of
bevorderingsbeslissingen met terugwerkende kracht nam. Soms stelde
het al uitvoeringshandelingen vóór de principiële beslissing. Andere beslissingen nam het onder voorbehoud van een gunstig advies, wat een
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strenge uitvoeringsdiscipline vergt. Volgens de minister heeft het management van het UZ Gent beslist die praktijk stop te zetten, behalve in
uitzonderlijke gevallen mits omstandig gemotiveerd.
Het UZ Gent bevoordeelt al in dienst zijnde werknemers die geslaagd
zijn voor een aanwervingsexamen voor een vaste benoeming door ze
onmiddellijk tot de stage op te roepen, ongeacht hun plaats in de rangschikking. Ook bij bevorderingen miskent het UZ Gent soms de volgorde. Bij een aantal contractuele aanwervingen vond zelfs geen interne of
externe oproep tot kandidaatstelling plaats, en dus ook geen vergelijking
van de titels en verdiensten van verscheidene kandidaten.
Het UZ Gent werft personen aan in graden waarin het statuut niet voorziet. De toegangsvoorwaarden tot de functie, loopbaan en salarisschalen liggen dan ook niet vast. Dergelijke aanwervingen missen rechtsgrond en creëren rechtsonzekerheid. In elk geval moet de rechtspositieregeling de toegangs- en arbeidsvoorwaarden vastleggen voor een aanstelling kan geschieden. Zo liep het UZ Gent met de aanstelling van de
algemeen beheerder vooruit op wijzigingen in het personeelsstatuut.
Een stageperiode voorafgaand aan de vaste benoeming dient tot evaluatie en dus tot stageverslagen te leiden. Meermaals werd een stageverslag echter niet of niet tijdig opgemaakt. Volgens het personeelsstatuut
wordt de stage dan automatisch als gunstig beschouwd. Het UZ Gent
heeft recent wel alle hangende stages geregulariseerd. Vanaf 1 januari
2005 zou ieder stagedossier tijdig behandeld worden.
Statutaire tewerkstelling
Het is onduidelijk waarom het UZ Gent de deeltijdse vaste benoeming
kent. Het maakt het personeelsstatuut nodeloos ingewikkeld.
De minister kondigde aan dat elk vastbenoemd personeelslid in de toekomst de eed zal afleggen, een substantiële vormvoorwaarde om als
ambtenaar in dienst te treden.
De CAO 2001-2002 biedt contractuelen opnieuw de mogelijkheid onder
vereenvoudigde voorwaarden vastbenoemd te worden. Hoewel beslissend voor de rechtspositie van een groot aantal personeelsleden, heeft
het UZ Gent die nieuwe mogelijkheid niet opgenomen in zijn personeelsstatuut. De minister stelde een rechtsgrond in het vooruitzicht. Het
ziekenhuis moet zich bovendien houden aan de eigen gedragslijnen en
kan geen categorieën van personeelsleden, zoals de stafmedewerkers
verpleging, bevoordelen door de omzettingsvolgorde te miskennen.
Contractuele tewerkstelling
Het APKB staat indienstneming met arbeidsovereenkomsten maar in
beperkte mate toe. Permanente opdrachten vergen een statutaire aanwerving. Het UZ Gent kiest echter steevast voor contractuele indienstneming. Een Vlaams decreet zou die optie kunnen machtigen. De minister kondigde een initiatief op dat vlak aan.
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In de arbeidsovereenkomsten ontbreekt een verwijzing naar de toepassing van het personeelsstatuut of het artsenstatuut. De arbeidsovereenkomsten met de artsen voldoen bovendien niet aan de ziekenhuiswet.
Het UZ Gent biedt contractuelen bij de aanwerving soms een hoger salaris dan overeenstemmend met een begingraad en -salarisschaal gelijkwaardig aan die van een statutair personeelslid.
Hoewel niet toegelaten, stelt het UZ Gent ten slotte uitzendkrachten tewerk en laat verscheidene residenten deeltijds presteren.
Zelfstandigen
Het UZ Gent doet voor bepaalde personeelsbehoeften een beroep op
zelfstandigen in plaats van statutair of contractueel personeel, zoals
consulenten of kliniekmedewerkers. Het omzeilt daarmee het APKB.
Aangezien die aanstellingen zonder formaliteiten (bv. selectie) plaatsvinden, rijst ook de vraag of zij het gelijkheidsbeginsel niet schenden. De
vergoedingen van de zelfstandigen zijn overigens zeer uiteenlopend.
Gebrek aan eenvormigheid maakt een goede budgettaire planning moeilijk.
Hogere functies, bevorderingen en mandaten
Het UZ Gent stelde onterecht een aantal personeelsleden aan in een
hogere functie, zoals personeelsleden die het hoger ambt niet daadwerkelijk uitvoerden. Het sloeg bij die aanstellingen soms ook een rang
over. Het ziekenhuis kende ook hogere functies toe in situaties waarvoor
andere statutaire regels bestaan, zoals aan geslaagden in examens die
het eigenlijk moest oproepen voor een stage, of aan mandaatfuncties.
Het directiecomité heeft overigens een hele reeks mandaatfuncties gecreëerd zonder daartoe bevoegd te zijn en voor functies die in werkelijkheid geen managementtaken betreffen. Ook die aanstellingen vonden
plaats zonder systematische oproep tot de kandidaten. De minister kondigde maatregelen van het UZ Gent aan.
Anciënniteit
Het UZ Gent houdt zich wat schaalanciënniteit betreft zelden aan de
personeelsstatuten. Het biedt de contractuelen bv. salarisschaalverhogingen aan in het kader van de functionele loopbaan en het staat de
opbouw van schaalanciënniteit toe zonder evaluaties. Het telt voorts al
sinds de introductie van de nieuwe loopbaanstructuur in 1995 periodes
van contractuele of deeltijdse tewerkstelling mee in de anciënniteitsberekening. Geen van beide personeelsstatuten regelt trouwens de vaststelling van de geldelijke anciënniteit van de contractuelen. Waar wel
regels voor de geldelijke anciënniteit bestaan, negeert het UZ Gent die
vaak. Zo kent het een grote groep personeelsleden een fictieve geldelijke anciënniteit van twee jaar toe en neemt het verminderde of deeltijdse
prestaties altijd als voltijds in aanmerking. De opname van een systeem
van terugval in geldelijke anciënniteit in het personeelsstatuut ondergraaft verder de werking en principes van de functionele loopbaan. De
terugval bij salarisschaalbevorderingen na 1 oktober 1995 mist rechts-
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grond. Voor de valorisatie van vorige diensten bij knelpuntberoepen is
het personeelsstatuut onduidelijk. Het directiecomité erkende ook knelpuntberoepen zonder ze aan de overeenstemmende graden te koppelen.
Toelagen en vergoedingen
Het UZ Gent kent tal van vergoedingen toe zonder rechtsgrond, zoals
vergoedingen voor zwaar belaste secretariaten of ziekenhuishelpsters.
Die vergoedingen steunen enkel op beslissingen van het directiecomité
en missen vaak uitgewerkte toekenningsmodaliteiten. Voorts is het reglement kliniekvergoeding onduidelijk over de salarisschaal die als referentiewedde geldt voor de bepaling van de kliniekvergoedingen en de
wachtvergoeding voor artsen. Het is ook onduidelijk over de toepasselijke geldelijke anciënniteit. Nog in strijd met dat reglement laat het UZ
Gent residenten of assistenten aan de UGent toe tot het stelsel van de
geprivatiseerde praktijk. Evaluaties van de kliniekvergoedingen vinden
ten slotte niet plaats. De minister beloofde bij de herwerking van de
rechtspositieregelingen rekening te zullen houden met deze elementen.
Besluit
Het Rekenhof concludeert dat het UZ Gent zich als publiekrechtelijke
rechtspersoon van de Vlaamse overheid maar moeizaam aan de dwingende regels en gebruiken van de overheidssector houdt.
Antwoord van de minister
De Vlaamse Minister van Onderwijs beaamde de meeste conclusies van
het Rekenhof en beloofde verdere maatregelen. Hij wees erop dat het
UZ Gent al tal van inspanningen heeft geleverd. Het is de intentie van
het UZ Gent een regelgevend kader te creëren dat rekening houdt met
de eigenheid van de organisatie en tezelfdertijd de hogere rechtsnormen
respecteert.
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Inleiding

1.1

Onderzoeksvragen en -methode

Het Rekenhof heeft de personeelsaangelegenheden van het UZ Gent
onderzocht, uitgaande van de volgende onderzoeksvragen:
•

vertoont de regelgeving in personeelszaken van het UZ Gent hiaten
of gebreken?

•

leeft het UZ Gent de regelgeving in personeelszaken na?

Het onderzoek steunt op de studie van allerhande documenten met een
algemeen karakter(1), interviews, een steekproef van dossiers van individuele personeelsleden en een controle op boekhoudkundige listings
over de betalingen van salarissen, vergoedingen en toelagen. Normenkader was de toepasselijke regelgeving, met in de eerste plaats het
APKB en de personeelsstatuten van het UZ Gent.
Het Rekenhof bezorgde zijn feitelijke onderzoeksbevindingen op 6 april
2004 aan het UZ Gent. Het UZ Gent beantwoordde die op 26 mei 2004.
Het betwistte de bevindingen doorgaans niet en beloofde maatregelen.
Het wees onder meer op de recente aanstelling van een HR-manager
en een stafmedewerkster-juriste.
Op 26 april 2004 besliste de raad van bestuur een mandaatfunctie van
algemeen beheerder te creëren. Op 2 juni 2004 stuurde het Rekenhof
daarover bijkomende bevindingen, die het UZ Gent beantwoordde op
18 juni 2004 en 16 juli 2004. Op vraag van de instelling lichtte het Rekenhof zijn standpunt hierover informeel toe op 15 september 2004.
Het Rekenhof stuurde op 3 november 2004 zijn onderzoeksverslag naar
de Vlaamse Minister van Onderwijs. Na een verzoek om termijnverlenging op 15 december 2004 bezorgde de minister op 20 januari 2005 een
omstandige reactie aan het Rekenhof, met de bedoeling meer duiding te
geven, te trachten bepaalde elementen te weerleggen en uiteen te zetten welke verbeteringen al werden doorgevoerd. De reacties zijn in dit
rapport verwerkt. Uittreksels uit de brief van de minister zijn als bijlage
opgenomen.
Dit verslag schetst in eerste instantie de procedurele en inhoudelijke
tekortkomingen van de personeelsstatuten van het UZ Gent (hoofdstukken 2 en 3). Vervolgens rapporteert het over de toepassing van de statuten bij de aanwervingen en bevorderingen (hoofdstuk 4). Nadien worden
de grootste drie (personeels)categorieën belicht: statutairen, contractuelen en zelfstandigen (hoofdstukken 5, 6 en 7). Daarna wordt ingegaan
op enkele specifieke materies, met name de toekenning van hogere
functies, bevorderingen en mandaten (hoofdstuk 8), de anciënniteitstoe-

1

Notulen van de raad van bestuur en het directiecomité, interne nota’s, al
uitgevoerde audits, enz.
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kenning (hoofdstuk 9) en diverse specifieke toelagen en vergoedingen
(hoofdstuk 10). Ten slotte formuleert het Rekenhof algemene conclusies
en aanbevelingen (hoofdstukken 11 en 12) en vat het de reactie van de
minister samen (hoofdstuk 13).
1.2

Schets van de instelling

Het voormalig academisch ziekenhuis van de Gentse rijksuniversiteit
werd in 1987 bij KB nr. 542 een VOI van de categorie B(2). De naam
wijzigde in Universitair Ziekenhuis Gent. Kernopdrachten zijn: patiëntenzorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. De
jaarrekening 2003 nam 331.206.562 EUR inkomsten en 325.271.112
EUR uitgaven op, waarvan 56,33% voor personeelslasten (183.233.248
EUR).
Een raad van bestuur en een directiecomité bepalen het algemeen beleid van het UZ Gent. In de loop van het onderzoek van het Rekenhof
nam de toenmalige afgevaardigd bestuurder ontslag. De raad van bestuur stelde vervolgens op 15 december 2003 een waarnemend afgevaardigd bestuurder aan, ondersteund door een managementcomité. Op
22 maart 2004 werd dan de nieuwe afgevaardigd bestuurder aangewezen. Op 26 april 2004 keurde de raad van bestuur een nieuwe beheersstructuur goed, waarbij hij de leiding verving door een tweehoofdig managementteam. Naast de afgevaardigd bestuurder kwam er een mandaat van algemeen beheerder(3).
Het personeelsbestand van het UZ Gent omvat twee categorieën: administratief, technisch en verplegend personeel (ATV) en wetenschappelijk
personeel, artsen incluis (WP). De rechtstoestand van het ATV lijkt op
die van andere VOI-ambtenaren. Het WP bestaat uit verscheidene
groepen die zich in een verschillende rechtspositie bevinden: bezoldigd
door het UZ Gent; in dienst van de UGent, maar prestaties leverend in
het UZ Gent; direct of indirect bezoldigd door een andere werkgever(4);
zelfstandig; en arts-specialist in opleiding (ASO).
Op 1 april 2002 bezoldigde het UZ Gent 4.298 personen: 2.283 statutairen, 18 artikel-18-personen(5), 1.546 contractuelen, 342 ASO en 109
IBF-ers(6). Uitgedrukt in VTE was dit 3.508. Die cijfers bevatten niet de

2

3
4

5

6

Bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar nut.
Zie punt 4.1 van dit verslag.
Bv. een ander ziekenhuis, wetenschappelijk onderzoeksfonds of privéonderneming die gelden ter beschikking stelt voor specifieke onderzoeken.
Verwijst naar artikel 18 van het KB nr. 542. Het gaat om personeelsleden
die vóór de omvorming van het academisch ziekenhuis statutair waren benoemd bij de Gentse rijksuniversiteit, maar die exclusief werkten voor het
ziekenhuis. Zij werden met behoud van hun rechten overgeheveld naar het
UZ Gent.
Contractuele indienstnemingen voor bepaalde tijd en buiten de organieke
personeelsformatie op grond van het KB nr. 493 van 31 december 1986.
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artsen of andere personeelsleden die geen bezoldiging ontvangen van
het UZ Gent, maar er toch prestaties leveren. Zij ontvangen vergoedingen of toelagen. Het gaat in totaal om 159 personen.
Als publiekrechtelijke rechtspersoon (VOI) die ressorteert onder de
Vlaamse Gemeenschap is het UZ Gent onderworpen aan het APKB, dat
de essentiële grondbeginselen inzake het Belgisch openbaar ambt bundelt en de grenzen van de autonomie aangeeft waarbinnen het UZ Gent
een eigen personeelsstatuut kan uitwerken.
De raad van bestuur van het UZ Gent, bevoegd voor het vaststellen van
het administratief en geldelijk statuut van het personeel, keurde op
19 december 1994 twee personeelsstatuten goed, die in werking traden
op 1 oktober 1995(7) en intussen meermaals wijzigden:
• de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (personeelsstatuut);
• de rechtspositieregeling van de ziekenhuisgeneesheren van het UZ
Gent (artsenstatuut).
Elementen uit de rechtspositie van voor 1 oktober 1995 werken nog
steeds door op de actuele toestand van sommige personeelsleden. Zowel voor het ATV als voor het WP was een hele reeks KB's van toepassing. Vroeger onderzoek van het Rekenhof toonde aan dat het UZ Gent
zich niet altijd aan die KB’s hield. Het trof immers zonder de uitvaardiging van een personeelsstatuut ad-hocregelingen die inhoudelijk afweken van de KB's. Die individuele afwijkingen of beslissingen met een
algemeen karakter konden geen rechtsgrond vinden in het KB nr. 542.
Ze konden immers om de volgende redenen niet worden beschouwd als
(onderdelen van) een administratief en geldelijk personeelsstatuut:
•

de definitie van een personeelsstatuut houdt in dat het moet gaan
om regelingen met een algemeen en eenvormig karakter die van
toepassing zijn op alle personeelsleden die dezelfde objectieve en
onpersoonlijke voorwaarden vervullen, terwijl de betrokken beslissingen vaak een heel specifiek karakter en een beperkte werking
hadden;

•

dergelijke elementen van de rechtspositieregeling kunnen maar na
onderhandeling met de vakorganisaties worden vastgesteld(8).

7

8

Hoewel de raad van bestuur over de bevoegdheid beschikte sinds 1 april
1987 (datum van inwerkingtreding van het KB nr. 542) duurde het meer
dan acht jaar voor een nieuw statuut kon worden toegepast. Het Rekenhof
drong in die tussenperiode meermaals aan op een rechtspositieregeling.
Artikel 9 van het KB nr. 542 bepaalt dat het personeel is onderworpen aan
de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel.
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Personeelsstatuten: totstandkoming

2.1

Ministeriële goedkeuring van het geldelijk statuut

Het UZ Gent is bevoegd voor de vaststelling van de personeelsstatuten,
maar de vraag rijst of de Vlaamse Minister van Begroting elke vaststelling of wijziging van het geldelijk statuut moet goedkeuren.
Het UZ Gent is akkoord om in de toekomst elke vaststelling of wijziging
van het geldelijk statuut aan de minister van begroting voor te leggen.
De minister betwistte die zienswijze. Volgens hem kan het UZ Gent autonoom het personeelsstatuut uitvaardigen.
2.2

Vaststelling van de personeelsstatuten

Het KB nr. 542 maakt alleen de raad van bestuur bevoegd voor de vaststelling van de personeelsstatuten. Het directiecomité kan daaraan dan
ook geen wijzigingen aanbrengen, zelfs niet met delegatie van de raad
van bestuur. De rechtspraak en de rechtsleer veroordelen immers elke
rechtshandeling waarmee een overheidsorgaan, dat geen inrichtingsbevoegdheid heeft, uit eigen beweging beschikt over de hem opgedragen
bevoegdheid.
Buiten het personeelsstatuut en het artsenstatuut bepalen nog tal van
andere teksten de rechtspositie van een of meer personeelsleden, zoals
eerdere beslissingen van het directiecomité. Zoals gesteld in de bovenstaande paragraaf heeft het directiecomité in die teksten ten onrechte
onderdelen van de rechtspositie geregeld. Doorgaans vond ook geen
syndicale raadpleging plaats(9). Het gaat meestal om adhocbeslissingen over individuele afwijkingen of over algemene wijzigingen voor een hele categorie van personeelsleden of voor alle personeelsleden. Deze beslissingen worden in het rapport verder besproken.
Alle rechtshandelingen(10) die steunen op die regelingen missen rechtsgrond.
Een uitdrukkelijke en formele rechtshandeling moet de personeelsstatuten vaststellen. De raad van bestuur van het UZ Gent nam in de notulen
echter enkel kennis van de voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregelingen zoals overeengekomen na syndicaal overleg en als bijlage
bij de notulen gevoegd. Dat volstaat niet. De raad van bestuur moet zélf
beslissen en dat moet blijken uit de notulen. Het volstaat evenmin gewoon toepassing te maken van een CAO, zonder de tekst ervan op te
nemen in de notulen.

9

10

Voorbeelden daarvan zijn de toepassing van bepaalde salarisschalen, de
toekenning van bepaalde toelagen en vergoedingen, of de onterechte verlening van een bepaalde graad of mandaat.
Waaronder de uitbetaling van de betrokken toelagen en vergoedingen.
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De minister beloofde dat het UZ Gent zal waken over de naleving van de
totstandkomingsprocedure. Daartoe zouden afspraken worden gemaakt
met de secretaris van de raad van bestuur. Het UZ Gent zal de vakbonden raadplegen en de raad van bestuur zal de statuten zelf vaststellen
op eigen initiatief of op voorstel van het directiecomité. De notulen zouden dat verduidelijken. Hetzelfde zou gelden voor de CAO's die delen
van de rechtspositie regelen.
2.3

Transparantie en betrouwbaarheid van de teksten

Het was de ambitie van het personeelsstatuut en het artsenstatuut de
volledige rechtspositie te regelen in één tekst. Dat naast beide teksten
nog andere statutaire teksten bestaan, vormt juridisch geen probleem,
maar tast de transparantie aan. Het gebrek aan bekendmaking en aan
een inventaris van de beslissingen bemoeilijkt nog de kenbaarheid,
raadpleegbaarheid en controleerbaarheid. Bovendien geschiedde de
verwerking van wijzigingen in de gecoördineerde tekst van de statuten
nauwkeurig noch zorgvuldig. In twee gevallen verscheen een door de
raad van bestuur goedgekeurde wijziging van de personeelsstatuten niet
of niet juist in de gecoördineerde teksten.
De minister antwoordde dat het de bedoeling is om in het kader van een
globaal project de rechtspositieregelingen van het UZ Gent te herwerken
en te komen tot één geïntegreerde rechtspositieregeling voor alle personeelsleden. De verwerking van vroegere statuutswijzigingen in de gecoordineerde tekst van de rechtspositieregelingen zou gebeuren tegen
februari 2005. Het UZ Gent heeft hiertoe al een inventaris van de wijzigingen gemaakt.
2.4

Conclusies

De rechtsposities van het personeel van het UZ Gent kwamen vaak tot
stand zonder syndicale raadpleging en zonder uitdrukkelijke, formele
rechtshandeling. Vaak eigende het directiecomité zich bevoegdheden
toe. Afwijkende ad-hocbeslissingen kwamen buiten de voorgeschreven
procedure tot stand en kunnen dan ook geen deel uitmaken van de
rechtspositieregeling. De veelheid aan rechtspositieteksten bemoeilijkt
ten slotte de transparantie, kenbaarheid en controleerbaarheid. De minister beloofde beterschap en stelde één herwerkt statuut in het vooruitzicht.
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3

Personeelsstatuten: inhoud

3.1

Niet-objectiveerbare persoonlijke voordelen

Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel verbiedt niet-objectiveerbare verschillen in behandeling tussen personeelsleden die in een vergelijkbare
situatie verkeren. Een personeelsstatuut veronderstelt dat de overheid
daarin de rechten en plichten van het personeel op onpersoonlijke, eenvormige en objectieve wijze vaststelt. Het UZ Gent kende evenwel vaak
een of meer personeelsleden ad hoc bijkomende voordelen toe. Als die
beslissingen individuele personeelsleden ten opzichte van hun collega’s
bevoordelen zijn zij onaanvaardbaar. De opname in het personeelsstatuut of het artsenstatuut legitimeert die voordelen overigens niet.
De minister stelde dat het UZ Gent inderdaad soms ad-hocvoordelen
heeft toegekend, maar dat het die steeds omstandig heeft gemotiveerd
en het gelijkheidsbeginsel heeft gerespecteerd. Die bewering werd
evenwel niet ondersteund met concrete voorbeelden.
3.2

Blanconormen of afwijkingsmogelijkheden

Het APKB vereist wervings- en selectieregels op grond van een objectief
systeem dat naar vorm en inhoud waarborgen biedt voor een gelijke
behandeling, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, en dat willekeur uitsluit. De personeelsstatuten van het UZ Gent bevatten echter vaak
blanconormen of afwijkingsmogelijkheden op de algemene aanwervingsof bevorderingsregels. Die afwijkingsmogelijkheden zijn soms zo ruim
geformuleerd, dat zij de statutaire bepalingen de facto ondergraven. Het
UZ Gent hanteert de afwijkingsmogelijkheden in de praktijk frequent,
meestal zonder het gebruik ervan afdoende te motiveren. Daardoor
komt het gelijkheidsbeginsel onder druk te staan en wordt de deur geopend voor willekeur. Het APKB bepaalt voorts dat de bezoldigingsregeling in het personeelsstatuut moet zijn opgenomen. De rechtspositieregelingen van het UZ Gent bevatten echter tal van blanconormen en afwijkingsmogelijkheden voor de toekenning van toelagen en vergoedingen. Zo kent het UZ Gent toelagen en vergoedingen toe op grond van
twee algemeen geformuleerde bepalingen die de raad van bestuur een
ruime beslissingsbevoegdheid verlenen(11). Voor dergelijke toelagen
bevatten de statutaire teksten - in strijd met het APKB - geen verdere
toekenningsvoorwaarden. Andere vergoedingen of toelagen steunen op
drie andere bepalingen uit de personeelsstatuten, die weliswaar summiere voorwaarden aan de toekenning stellen, maar die geen eigenlijke
toekenningsmodaliteiten inhouden.

11

Het VPS, GVPS en het Stambesluit VOI bevatten soortgelijke algemene
bepalingen. Deze hebben echter alleen een inleidende en definiërende
functie met het oog op de toelagen en vergoedingen die verder in detail
worden geregeld.
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In reactie hierop schreef de minister dat de raad van bestuur de toepassing van een blanco-norm in een concreet geval steeds afdoende en
draagkrachtig zal motiveren. Van de regelgevingtechniek zelf zal het UZ
Gent echter principieel geen afstand doen, omdat binnen een ziekenhuisomgeving van academisch niveau een zekere flexibiliteit noodzakelijk is. Het Rekenhof wijst er evenwel op dat volgens het APKB de essentiële elementen van de wervings- en bezoldigingsregels in het statuut
zelf moeten worden geregeld. De regeling moet substantieel worden
geformuleerd(12). De voorwaarden waaronder afgeweken kan worden,
moeten eveneens in het statuut worden bepaald.
3.3

Integratie van externe regelgeving

De raad van bestuur van het UZ Gent moet ook de specifieke, extern
uitgewerkte reglementering die het toepast op zijn personeelsleden,
vaststellen. Het ziekenhuis past bv. de bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO van 21 mei 2001 toe(13) voor de vrijstelling van arbeidsprestaties (of het behoud ervan tegen een premie) van verpleegkundigen aan het einde van hun loopbaan. De tekst van het personeelsstatuut
zou naar die toepasselijkheid moeten verwijzen of de tekst van de CAO
overnemen. Het UZ Gent is hiermee akkoord gegaan; de minister kondigde aan dat de integratie deel zal uitmaken van de globale herschrijfoefening van de personeelsstatuten.
3.4

Integratie van oude regelgeving

Voor een aantal elementen van de rechtspositieregeling van het personeel die de beide statuten niet vermelden (voornamelijk inzake toelagen
en vergoedingen) verwijst het UZ Gent naar beslissingen van de raad
van bestuur of het directiecomité van voor 1 oktober 1995. Als rechtsgrond voor de doorlevende toepassing van die oude regelingen wijst de
instelling op de overgangsbepalingen in beide rechtspositieregelingen.
Met het oog op de transparantie is het wenselijk ook die regelingen in de
personeelsstatuten onder te brengen, wat de instelling ook overweegt.
Uiteraard kunnen oude regelingen maar blijven doorwerken als zij in het
verleden op rechtsgeldige wijze tot stand kwamen. De regelingen in
kwestie misten echter in het verleden afdoende rechtsgrond omdat zij
niet door het bevoegde orgaan werden uitgevaardigd (directiecomité in
plaats van raad van bestuur) of omdat de opgelegde procedure niet
werd gevolgd (vooral de syndicale raadpleging).
3.5

Redactie van de personeelsstatuten

Het UZ Gent besteedt te weinig aandacht aan de tekstuele uitwerking
van zijn personeelsstatuten. Sommige bepalingen zijn onduidelijk geformuleerd, bevatten ongedefinieerde begrippen, staan op de verkeerde

12

13

Zie p. 6 van het advies L.30218/1 van de Raad van State, afdeling wetgeving, bij het APKB (eigen cursivering).
Waaronder het UZ Gent niet ressorteert.
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plaats of zijn onderling niet in overeenstemming. Zo worden bv. toelagen
geregeld tussen de verlofbepalingen, worden permanente normen bij de
overgangsmaatregelen ondergebracht, of wordt verwezen naar een
(vastbenoemd) staflid zonder definiëring van die functie.
De minister beloofde dat het UZ Gent in de toekomst meer zorg zal besteden aan de redactie, inhoud en actualisering van de rechtspositieregelingen.
3.6

Toepassingsgebied en samenhang van de statuten

Het personeelsstatuut, grotendeels geïnspireerd op het VPS, is in principe integraal van toepassing op het volledige ATV, zowel statutair als
contractueel(14). Dat stelt in de praktijk ook weinig problemen. De bijlagen bij het personeelsstatuut, die nochtans belangrijke onderdelen van
het statuut regelen (te begeven betrekkingen, toegangsvoorwaarden tot
een bepaalde graad, loopbaanverloop, salarisvaststelling, enz.), vertonen echter verschillende lacunes, onduidelijkheden en inconsistenties.
Zo wordt van een groot aantal graden niet vermeld hoe ze te begeven
zijn en welk salaris aan die graad wordt gekoppeld. Doorheen de bijlagen wordt eenzelfde functionele loopbaan soms op verschillende manieren gedefinieerd. Aan bepaalde graden wordt in de ene bijlage een verschillende salarisschaal gekoppeld dan in de andere bijlage. Sommige
graadbenamingen worden dubbel gebruikt, wat voor verwarring zorgt.
In het artsenstatuut is het vaak onduidelijk voor wie bepaalde regels
gelden. Het wordt immers op een aantal (personeels)categorieën toegepast(15) terwijl het toepassingsgebied van het artsenstatuut daarin niet
voorziet. De genoemde personen ressorteren wel onder een of meer
reglementen van bijlage 6 bij het artsenstatuut. Die reglementen verwijzen op hun beurt echter nergens naar het artsenstatuut, zodat dit op hen
ook niet indirect van toepassing is.
Bijlage 6 bevat zes reglementen. Zij geven uitvoering aan de ziekenhuiswet(16). Doordat zij een bijlage vormen bij het artsenstatuut, wekken
zij de indruk er ondergeschikt aan te zijn. Onterecht, want de toepassingsgebieden van de reglementen zijn veel ruimer dan het toepas-

14

15

16

De raad van bestuur onderwierp ook de artikel-18-ambtenaren aan het
personeelsstatuut.
Met name: (1) de contractuele UZ Gent-arts die niet voor het statuut koos
en onder het stelsel van zijn oude arbeidsovereenkomst bleef werken, (2)
de UGent-artsen, (3) de artsen bezoldigd uit een wetenschappelijk onderzoeksfonds en statutair ressorterend onder dit fonds, (4) de artsen met een
derde-werkgever (bv. een ander ziekenhuis), met (5) een zelfstandig statuut en (6) de ASO.
Die vereist een regeling van de rechtsverhouding tussen het UZ Gent en
zijn artsen. Deze reglementen hebben dan ook een ruimer werkingsgebied
dan het artsenstatuut: ze gelden zowel voor de contractuele en statutaire
artsen met het UZ Gent als werkgever, als voor artsen met een derdewerkgever of een zelfstandig statuut en de ASO.
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singsgebied van het artsenstatuut zelf. Het is overigens onduidelijk
waarom het UZ Gent de eerste vier reglementen in afzonderlijke teksten
onderbracht. De onderwerpen ervan sluiten immers zeer nauw bij elkaar
aan en overlappen elkaar soms. Een bundeling in één tekst zou de
leesbaarheid, transparantie en rechtszekerheid ten goede komen. Dat
elk reglement een eigen toepassingsgebied definieert, waarbij sommige
reglementonderdelen vaak nog eens bepalen voor welke specifieke artsencategorie zij van toepassing zijn, brengt mee dat van bepaling tot
bepaling moet worden nagegaan op welk personeelslid zij eigenlijk van
toepassing is. Bovendien is er geen eenvormige aanduiding van graden
of functies (hoedanigheden). Het artsenstatuut en de reglementen kliniekkader, kliniekvergoeding en verplaatsingen gebruiken vijf functiebenamingen door elkaar: ziekenhuisarts, arts, gelijkgestelde, arts-specialist
of arts-onderzoeksmedewerker. Het is mogelijk dat een personeelslid
tegelijk onder verschillende van die benamingen valt. Sommige reglementen maken het toepassingsgebied van specifieke bepalingen dan
nog eens afhankelijk van een bijkomende voorwaarde. Uiteindelijk bestaan zodoende in het artsenstatuut en de bovengenoemde reglementen maar liefst 43 verschillende hoedanigheden.
De minister schreef dat het UZ Gent zich bewust is van de moeilijke toepassingsgebieden van de onderscheiden reglementen. Bij de herwerking van de rechtspositieregelingen zou de instelling de toepassingsgebieden verfijnen en eenvormig maken en aandacht besteden aan eenduidige omschrijvingen. Ook zou zij de reglementen die momenteel als
bijlage bij de rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen zijn opgenomen, integreren in de tekst van de rechtspositieregeling.
3.7

Ongeldige salarisschalen

Behalve de salarisschalen waarin de bijlagen bij het personeelsstatuut
en het artsenstatuut voorzien, hanteert het UZ Gent ook nog andere
salarisschalen. Als die schalen overgangsschalen zijn(17), levert dat
geen problemen op. Het UZ Gent gebruikt echter een aantal salarisschalen die geen rechtsgrond vinden, noch in het personeelsstatuut,
noch in het artsenstatuut, noch in de oude reglementering. Zij zijn enkel
aanvaardbaar als zij bestaan uit een salarisschaal plus een toelage of
salariscomplement en niet worden gebruikt voor de berekening van de
pensioenen(18). Gaat het om nieuw toegepaste salarisschalen, dan zijn
zij in het licht van het KB nr. 542 en het APKB onrechtmatig(19).

17

18

19

Zoals die waarin bijlage 10 bij het personeelsstatuut voorziet (inschakeling
in de nieuwe loopbaanstructuur).
Op voorwaarde dat de toelage rechtsgeldig wordt toegekend (zie hoofdstuk 10).
Het gaat om de schalen A214S of A214MS (vroeger toegekend aan de
secretaris van de raad van bestuur en het directiecomité), A214++ (diensthoofd van de afdeling Informatica), A212+ (adjunct-departementshoofd
Verpleging), A123++ (diensthoofd Gebouwen en Technische Diensten),
B1FRV (bepaalde kinesisten) en D122 (logistiek assistent).
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De minister antwoordde dat de statutaire commissie van het basisoverlegcomité van het UZ Gent op 16 september en 15 november 2004 een
overzicht kreeg van alle graden en salarisschalen die van toepassing
zijn in het ziekenhuis. Het Rekenhof wijst er evenwel op dat voor de salarisschalen een formele vaststelling nodig is door de raad van bestuur.
Hoewel het UZ Gent autonoom zijn salarisschalen kan bepalen, dient
het rekening te houden met verplichte maxima en minima(20). Een aantal
salarisschalen van het UZ Gent voldoet niet volledig aan die voorwaarden(21). Bepaalde salarissen zijn te hoog of te laag.
Het UZ Gent past geactualiseerde salarisschalen toe, die het echter niet
invoegde in de bijlagen bij het personeelsstatuut of het artsenstatuut. De
bijlagen dateren nog van de invoering van het statuut op 1 oktober 1995.
Bijlage 11 bij het personeelsstatuut bevat één salarisschaal B111-B112B113 in plaats van drie onderscheiden vastgestelde schalen. Hoewel die
schalen volgens het personeelsstatuut een functionele loopbaan weerspiegelen, kan die geen toepassing vinden: aangezien er maar één salarisschaal bestaat, zijn verhogingen van schaal immers uitgesloten.
3.8

Statuut van de (tand)artsen-specialisten in opleiding

ASO zijn studenten die trachten een erkenning als specialist te bekomen. Zij vallen onder de bijlagen bij het artsenstatuut. Ze vervullen een
mandaat voor één of twee jaar, hernieuwbaar in functie van de opleidingsduur. Tegelijk dienen de ASO zich als navorser in te schrijven op
de rol van de studenten aan de UGent. Op het vlak van het arbeids- en
administratief recht nemen de ASO dus een buitengewone plaats in: zij
zijn student, maar verrichten prestaties onder gezag tegen een vergoeding, en zouden dus op grond van de feitelijke werkomstandigheden als
werknemer kunnen worden beschouwd(22).
Het zogenaamde statuut-Colla heeft getracht de situatie beter te omlijnen(23), maar heeft het gemengde karakter van de aanstelling als ASO
niet tenietgedaan. Weliswaar stelt het statuut-Colla dat de kandidaatspecialist zijn medische werkzaamheden moet beperken tot de opleidingstaken, maar het bepaalt ook dat de betrokkene onder het gezag
staat van de stagemeester en diens richtlijnen moet volgen(24). Het is
dus niet uitgesloten de ASO te beschouwen als werknemers, bezoldigd
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Bepaald in de uitvoerings-KB’s van 22 mei 1992 en 20 juli 2000 bij het
APKB.
Het gaat om de schalen B291, C25SB, B126, B1FRV, C135 en C140.
Het reglement inwendige orde gebruikt voor de ASO overigens de termen
proef en opzeggingstermijn, wat verwijst naar het arbeidsrecht.
De juridische draagwijdte van het statuut-Colla is onduidelijk, aangezien
het bij MB is ingevoerd. De vraag rijst naar de verhouding met wettelijke
arbeidsrechtelijke regelen.
Het statuut-Colla bevat ook typische arbeidsrechtelijke bepalingen, bv.
over zwangerschaps- en bevallingsverlof of jaarlijkse vakantie.
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door het UZ Gent. Dan dient de raad van bestuur echter hun statuut vast
te stellen(25). Tegelijk worden zij dan ook beschermd door het arbeidsrecht, in het bijzonder de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.
De problematiek overstijgt echter het UZ Gent. Ook de andere universiteiten in België worden geconfronteerd met het statuut van de ASO. In
de loop van september 2004 heeft het UZ Gent voor de ASO een informatiebrochure uitgewerkt. Daarin vinden de ASO alle informatie over het
statuut-Colla, over het UZ Gent en alle nodige contactinformatie. Meer in
het algemeen zal het UZ Gent de problematiek van het ASO-statuut
aanhangig maken bij de Raad van de Universitaire Ziekenhuizen.
Ook de tandarts-specialisten in opleiding (TSO) zijn studenten aan de
UGent die voor hun erkenning opleiding volgen in het UZ Gent. In tegenstelling tot de ASO vernoemen de statuten noch hun bijlagen de
TSO. De minister beloofde het statuut van de TSO in de eerste helft van
2005 te bekijken. Het UZ Gent zou de problematiek eveneens interuniversitair aanhangig maken.
3.9

Conclusies

De rechtspositieregeling van het personeel alsook de organen van het
UZ Gent kenden zonder objectieve grondslag voordelen toe aan personeelsleden of -groepen. Bovendien geven tal van blanconormen of afwijkingsmogelijkheden in de personeelsstatuten de raad van bestuur de
vrijheid af te wijken van de statutaire aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden of uitzonderlijke toelagen of vergoedingen toe te kennen.
Daardoor gaat de overeenstemming met het APKB verloren en verhoogt
het risico op willekeur.
De raad van bestuur liet enerzijds na specifieke externe reglementering
die het UZ Gent op zijn personeel toepast vast te stellen en op te nemen
in zijn personeelsstatuten. Anderzijds past het ziekenhuis het artsenstatuut toe op artsen die niet onder het toepassingsgebied vallen. Het UZ
Gent laat voorts onrechtmatige regelingen uit het verleden, die het niet
in zijn personeelsstatuten opnam, voortleven op grond van overgangsbepalingen.
Het UZ Gent besteedt in het algemeen te weinig aandacht aan de tekstuele uitwerking van zijn personeelsstatuten. Tekenend zijn de bijlagen
bij de personeelsstatuten, die onoverzichtelijk, onvolledig en onderling
strijdig zijn. De bijlagen bij het artsenstatuut vormen bovendien een afzonderlijke regelgeving met een ruimer toepassingsgebied dan dat statuut zelf en hanteren zoveel graadbenamingen, functies, hoedanigheden
en bijkomende voorwaarden dat een veelvoud van specifieke toepassingsgebieden is ontstaan. De juiste rechtstoestand van een groot aantal personeelsleden is daardoor duister.
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Door ze eventueel als contractueel onder het artsenstatuut te brengen.
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Ook begaat het UZ Gent inbreuken bij de vaststelling van de salarisschalen. Zo missen een aantal salarisschalen rechtsgrond. Het UZ heeft
hieromtrent al initiatieven genomen, maar heeft de procedure nog niet
(rechtsgeldig) afgewerkt. Bovendien zijn bepaalde schalen strijdig met
het APKB. De personeelsstatuten bevatten overigens niet de actueel
toegepaste salarisschalen.
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Aanwervingen en bevorderingen

De volgende hoofdstukken handelen over de toepassing door het UZ
Gent van de rechtspositieregeling van de personeelsleden. Dat onderzoeksluik werd bemoeilijkt doordat de personeelsdossiers in het UZ
Gent vaak onvolledig zijn. Soms ontbreken essentiële documenten(26).
Ook in de dossiers van de externen, die alleen bepaalde vergoedingen
ontvangen, ontbreken cruciale documenten. Dat bemoeilijkt tevens de
interne controle. Voor de overzichtelijkheid en raadpleegbaarheid van
het personeelsdossier is het ook wenselijk alle stukken op een zelfde
plaats bij te houden. Het UZ Gent klasseert de personeelsdata echter op
verschillende plaatsen. Zo bevat geen enkel personeelsdossier een salarisfiche(27). Ook de selectiebundels worden in een apart dossier bijgehouden. Het personeelsdossier zou nochtans minstens de salarisfiches
en, wat de selectiedossiers betreft, het vacaturebericht, de oproepingsbrief en het pv van de (vergelijkende) proef moeten bevatten.
De minister kondigde in zijn reactie een nauwgezettere opvolging van de
personeelsdossiers aan. Het UZ Gent zou al grote inspanningen leveren
om alle vereiste documenten in één centraal personeelsdossier bij te
houden.
4.1

Aanstelling van een algemeen beheerder

De raad van bestuur keurde op 26 april 2004 een nieuwe beheersstructuur voor het UZ Gent goed. In dat kader heeft hij de mandaatfunctie van
algemeen beheerder gecreëerd op het hoogste niveau van de organisatie. Tegelijk vulde de raad ook dat mandaat in met ingang van 22 maart
2004 voor vier jaar. Volgens de notulen(28) was het de bedoeling de
functie van afgevaardigd bestuurder (momenteel een arts) te complementeren met de functie van algemeen beheerder (geen arts). De raad
van bestuur kende de algemeen beheerder dezelfde bezoldiging toe als
de afgevaardigd bestuurder(29).
Het KB nr. 542 heeft de algemene principes voor de organisatie, de
werking en het beheer van het UZ Gent vastgelegd. Alleen een Vlaams
decreet kan er wijzigingen in aanbrengen. Het KB spreekt evenwel maar
van één leidend ambtenaar voor de instelling, de afgevaardigd bestuurder. Het gewaagt niet van een algemeen beheerder, een tweede leidend
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In het algemeen dienen de individuele dossiers volledig, juist en actueel te
zijn samengesteld. De bijlagen 1 bij het personeelsstatuut en het artsenstatuut bepalen welke documenten het personeelsdossier moet bevatten.
Een salarisfiche geeft op eenvoudige wijze een historisch overzicht van de
administratieve, geldelijke en functionele loopbaan van een personeelslid.
Notulen van de raad van bestuur van 26 april 2004, bevestigd door de
notulen van 21 juni 2004.
Het salaris van gewoon hoogleraar, een verantwoordelijkheidspremie van
10%, een variabele productiviteitspremie van 15% en een toelage van 25%
op het salaris van gewoon hoogleraar (als voorzitter van het managementcomité).
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ambtenaar of een adjunct-leidend ambtenaar. Uit de tekst van het KB nr.
542 blijkt bovendien de wil van de decreetgever(30) de rechtspositie van
de leidend ambtenaar zelf te regelen. Immers, het KB heeft diens aanstellings-, ontslag- en bezoldigingsvoorwaarden in detail geregeld. Het
was dus niet de bedoeling het UZ Gent daarvoor autonomie te verlenen.
De bovengenoemde notulen van de raad van bestuur hebben het over
functies van een gelijk of gelijkwaardig niveau(31). Het Rekenhof concludeerde dan ook dat de aanstelling van de algemeen beheerder een inbreuk is op het KB nr. 542. Ook uit de gelijke bezoldiging blijkt dat het
UZ Gent wellicht de intentie had de afgevaardigd bestuurder en de algemeen beheerder in de hiërarchie naast elkaar te positioneren.
In hun onderscheiden reacties argumenteerden de minister en het UZ
Gent dat de aanstelling van een algemeen beheerder niet in strijd is met
het KB nr. 542 aangezien het geen afbreuk doet aan de bevoegdheden
van de afgevaardigd bestuurder. Overeenkomstig artikel 7, §§1 en 2,
van het KB nr. 542 zou de dagelijkse leiding immers toekomen aan het
directiecomité, dat zijn beslissingen collegiaal neemt. Het voorzitterschap van het directiecomité komt de afgevaardigd bestuurder toe, die
krachtens artikel 7, §3, verantwoording verschuldigd blijft aan de raad
van bestuur. De minister wees tevens op het takenpakket en de verantwoordelijkheden van de algemeen beheerder, die geen bevoegdheidsoverdrachten in strijd met het KB nr. 542 zouden meebrengen. In het
organogram bevindt de algemeen beheerder zich onder de afgevaardigd
bestuurder. De algemene diensten en de departementen Financiën en
Administratie en Logistiek ressorteren onder hem.
De minister meende dat de situering van de algemeen beheerder op het
hoogste niveau diende te worden begrepen als behorend tot het zogenaamde topkader, d.w.z. tussen het directiecomité met inbegrip van de
voorzitter-afgevaardigd bestuurder en de departementshoofden. Hij vergeleek de algemeen beheerder met een adjunct-leidend ambtenaar van
een VOI. Dat de algemeen beheerder een geldelijk statuut geniet gelijk
aan de afgevaardigd bestuurder, wijst volgens de minister niet op gelijke
verantwoordelijkheden, maar zou redelijk zijn gelet op zijn concrete taken en zijn voorzitterschap van het managementcomité. Ten slotte vermeldde hij dat artikel 7, §1, tweede lid, van het KB nr. 542, erin voorziet
dat het directiecomité leden van het personeel en dus ook de algemeen
beheerder bevoegdheden kan overdragen (herroepbaar ad nutum en
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Oorspronkelijk vaardigde de toenmalige federale regering het genummerd
KB uit, met bekrachtiging door het Parlement. Nu is het Vlaams Parlement
bevoegd.
Er is sprake van complementariteit van de functies (notulen raad van bestuur van 26 april 2004 en brief van 16 juli 2004), een tweeledig bestuur
(verslag statutaire commissie basisoverlegcomité van 8 juli 2004), een tandemstructuur (notulen raad van bestuur van 22 maart 2004 en brief van
16 juli 2004) en teamcohesie (brief van 16 juli 2004). Bijlage 1 bij de notulen van de raad van bestuur van 21 juni 2004 stelt dat beiden in duo verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking van het UZ Gent.

Personeelsaangelegenheden van het UZ Gent - Rekenhof, maart 2005

Stuk 37-D (2004-2005) – Nr. 1

26

goedgekeurd door de raad van bestuur). De beslissing van 26 april 2004
zou die mogelijkheid benut hebben, zodat bepaalde opdrachten en taken werden toevertrouwd aan de algemeen beheerder.
Mocht de raad van bestuur bevoegd zijn de nieuwe beheersstructuur te
regelen(32), dan miste de aanstelling van 26 april 2004 nog rechtsgrond
omdat toen geen rechtsgeldig gewijzigd statuut bestond. De minister
vermeldde wel dat de statutaire commissie van het basisoverlegcomité
met het oog op syndicaal overleg de aanpassing van de rechtspositieregeling op 8 juli 2004 heeft besproken en gunstig geadviseerd, maar
vooralsnog werd de procedure niet afgerond. Bovendien kan zij niet terugwerken in de tijd. Het UZ Gent heeft de huidige aanstelling van de
algemeen beheerder overigens niet ingetrokken. Er vond evenmin al
een nieuwe vacantverklaring en selectie plaats
4.2

Personeelsbeslissingen met terugwerkende kracht

De raad van bestuur en het directiecomité namen vaak beslissingen met
terugwerkende kracht. Evenwel kunnen geen uitvoeringsdaden worden
gesteld zonder dat het bevoegde orgaan eerst heeft beslist(33). Zo kan
een toelage of vergoeding maar worden uitbetaald na de beslissing erover(34). Het principiële verbod op terugwerking in de tijd van administratieve rechtshandelingen geldt ook voor benoemings- en bevorderingsbeslissingen of andere beslissingen met een invloed op de administratieve, geldelijke of functionele loopbaan. De verlenging van een rechtstoestand (bv. van een arbeidscontract, mandaat of aanstelling als zelfstandige) is te beschouwen als een nieuwe beslissing.
Soms stonden de raad van bestuur of het directiecomité voor voldongen
feiten en konden zij alleen nog maar een bestaande toestand goedkeuren, zoals bij een al gerealiseerde contractuele indiensttreding of aanstelling van een zelfstandige. Het terugdraaien van dergelijke handelingen had immers zware juridische of financiële moeilijkheden kunnen
meebrengen. Personen of organen overschrijden evenwel hun macht als
ze al bepaalde uitvoeringshandelingen stellen zonder de toestemming of
machtiging van het bevoegde overheidsorgaan. Zij stellen zich hiermee
overigens ook bloot aan een eventuele tuchtvervolging.
De minister stelde dat personeelsbeslissingen met terugwerkende kracht
niet meer aanvaard zullen worden. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen
zou het nog kunnen mits omstandig gemotiveerd, bv. door de noodzaak

32
33

34

Louter door de rechtspositieregeling van het personeel te wijzigen.
Onder uitvoeringsdaad of -handeling wordt bv. bij aanwerving verstaan de
ondertekening van een arbeidsovereenkomst. Bij de aanstelling van een
zelfstandige medewerker kan de handeling bestaan in de aanvaarding
door de functionele chef dat de betrokkene aanvangt met presteren.
Bv. de kliniekvergoedingen. Situeert de toekenningsdatum zich omwille
van de billijkheid toch in het verleden, dan kan de instelling achterstallen
betalen.
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van onmiddellijke werving in concreto aan te tonen. De secretaris van de
raad van bestuur zou erop toezien dat die regel strikt wordt nageleefd.
4.3

Personeelsbeslissingen onder voorbehoud

De raad van bestuur en het directiecomité namen vaak beslissingen
onder voorbehoud van het gunstig advies van, bijvoorbeeld, de medische raad, de hoofdarts of de raad van de faculteit Geneeskunde van de
UGent. Dat betekende dat de betrokken beslissing maar tot stand kwam
op het ogenblik van het gunstig advies. Het ging om een opschorting
van uitvoering van beslissing. Werd van het gunstig advies nooit kennis
genomen, of was het advies negatief, dan was het alsof de beslissing
nooit was genomen. Dat vraagt natuurlijk een strikte discipline: uitvoeringsdaden zijn maar mogelijk na het gunstig advies. Personen of organen die voordien al uitvoeringshandelingen stellen, begaan een machtsoverschrijding en stellen zich bloot aan eventuele tuchtvervolging. Het is
daarom wenselijk dat soort beslissingen te vermijden.
Personeelsbeslissingen onder voorbehoud van gunstig advies zullen
volgens de minister in principe niet meer kunnen. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen zou van die stelregel kunnen worden afgeweken mits
de hoogdringendheid grondig is gemotiveerd. Zo zou het kunnen dat het
advies van de medische raad niet afgewacht kan worden omdat de vergadertermijnen en -frequentie van de medische raad hierop niet afgestemd zijn.
4.4

Objectiviteit van de aanwervingen

Het APKB verbiedt willekeur en vereist een objectief wervingssysteem
dat naar vorm en inhoud waarborgen biedt voor een gelijke behandeling,
onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dat principe is een vertaling van
het gelijkheidsbeginsel. De plicht tot vergelijking van de aanspraken van
kandidaten voor een openbare betrekking behoort tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook bij de aanwerving van contractuelen moet het gelijkheidsbeginsel gerespecteerd worden en moet de
meest geschikte kandidaat voorrang krijgen.
Het UZ Gent bevoordeelde evenwel sommige personeelsleden die het
eerder als contractueel of uitzendkracht tewerkstelde en die vervolgens
slaagden in een vergelijkend aanwervingsexamen voor een statutaire
betrekking. Als zij op dezelfde dienst wilden blijven werken, riep het UZ
Gent ze immers op ongeacht hun plaats in de rangschikking(35).
Het UZ Gent stelde bovendien op grote schaal contractueel personeel
aan zonder bekendmaking van de vacature en zonder een mededinging
te organiseren. Vooral wetenschappelijk personeel(36) wierf het UZ op
voorstel van de dienst- of afdelingshoofden zonder andere kandidaten
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Het UZ Gent stelde dat deze miskenning van de rangschikking zich niet
zou voordoen bij contractuelen die willen veranderen van dienst.
Voornamelijk residenten.
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de kans te geven zich aan te bieden. Het algemeen beginsel van de
gelijke toegang tot het openbaar ambt impliceert nochtans dat de overheid de titels en verdiensten van alle in aanmerking komende kandidaten moet onderzoeken en vergelijken. Een vergelijking kan maar plaatsvinden als meer kandidaten de kans kregen beoordeeld te worden.
In elk geval dient de overheid altijd het algemeen belang na te streven.
Dat impliceert dat zij altijd de meest geschikte kandidaat moet kiezen.
Dat iemand vroeger al als uitzendkracht of ASO werkte, of als zelfstandige was aangesteld, verandert niets aan het principe. Die regels gelden
ook voor wat het UZ Gent als tijdelijke oplossingen beschouwt. Ook contractuele aanwervingen in afwachting van een formele aanwervingsprocedure of in afwachting van het slagen voor een vergelijkend wervingsexamen dienen eraan te voldoen.
De minister beaamde in zijn reactie het respect voor het gelijkheidsbeginsel en de voorrang voor de meest geschikte kandidaat. Bovendien
zouden nu steeds alle vacatures bekendgemaakt worden. De minister
meldde dat ook de aanwerving van een selectieadviseur per 1 september 2004 tot doel heeft gehad de rekrutering en selectie verder te professionaliseren. Daarbuiten werd een informeel HRM-overlegplatform
opgericht waarin sedert mei 2004 overleg plaatsvindt over het deel werving en selectie in de personeelsstatuten.
Dat in bepaalde gevallen de rangschikking van de geslaagden niet gevolgd werd voor de indiensttreding, heeft volgens de minister te maken
met de continuïteit van de dienstverlening, of de specificiteit en techniciteit van de job. De minister formuleerde ook geen belofte om steeds de
rangschikking na te leven. Mits afdoende gemotiveerd, moet het nog
steeds mogelijk zijn om de volgorde te negeren. Het Rekenhof beklemtoont nochtans dat afwijken van de rangschikking alleen kan met ernstige en zwaarwichtige argumenten in het belang van de dienst, en met
een objectieve, redelijke en pertinente motivering. Die motivering moet
des te grondiger zijn naarmate het (punten)verschil onder de betrokkenen groter is.
Een andere vaststelling was dat statutairen die slaagden in een examen
voor contractuele indiensttreding hun vaste benoeming mochten behouden. Uit een examen voor contractuele indiensttreding kunnen echter
geen statutaire wervingen voortvloeien. Statutairen worden geacht te
verzaken aan hun benoeming als zij deelnemen aan een examen voor
een contractuele functie en op grond daarvan definitief voor de contractuele betrekking kiezen. De minister trad dat standpunt bij en kondigde
tegelijk een wijziging van de rechtspositieregeling aan, zodat voor de
betrokken statutairen in een terugkeerpositie zou worden voorzien.
4.5

Toekenning van onvoorziene graden

Het statuut moet alle graden bevatten waarin personeelsleden kunnen
worden aangeworven. Aanwervingen in niet-statutair voorziene graden
missen rechtsgrond. Aangezien de toelatingsvoorwaarden, loopbaanmogelijkheden en bezoldigingsregeling dan immers niet vaststaan, is de
rechtstoestand van de betrokkene onzeker. Het UZ Gent heeft echter
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verschillende personen, zowel statutairen als contractuelen, aangeworven in een graad die het statuut niet vermeldt(37).
Het UZ Gent toonde zich bewust van het probleem. Het nam zich voor
de begrippen graden en functies te onderscheiden. Functies (en functiefamilies) zouden volgens het UZ Gent managementinstrumenten zijn,
die niet in de rechtspositieregeling moeten. Graden zouden als vertaling
van het loonbeleid wel naar arbeidsvoorwaarden verwijzen. Het UZ zou
er dan ook op toezien dat elke graadwijziging wel in de rechtspositieregeling komt.
4.6

Stage en vaste benoeming

Voor de stagiairs van niveau D en E en voor de stagiairs van niveau A,
B en C dient het UZ Gent met het oog op de vaste benoeming respectievelijk maandelijks en driemaandelijks een functioneringsverslag op te
maken. Op het einde van de stage moet het een samenvattend eindverslag opmaken. Het artsenstatuut vereist alleen dat eindverslag. In veel
personeelsdossiers van het ATV ontbreken echter stageverslagen,
meestal tussentijdse. Wellicht vond in die gevallen geen tussentijdse
beoordeling plaats. Maar ook ontbreken eindestageverslagen of werden
die laattijdig opgemaakt. Ook de dossiers waarbij artsen tot adjunctkliniekhoofd werden benoemd, bevatten vaak geen stageverslagen. Het
niet of laattijdig opstellen van het eindestageverslag heeft in het personeelsstatuut nochtans verregaande juridische gevolgen. Zonder tijdig
eindverslag(38) wordt de stage immers geacht gunstig te zijn. Als het
betrokken personeelslid voldoet aan alle andere benoemingsvereisten,
beschikt het UZ Gent enkel nog over een gebonden bevoegdheid om
vast te benoemen(39).
De minister antwoordde dat de raad van bestuur van het UZ Gent inmiddels alle hangende stageprocedures heeft geregulariseerd op
13 december 2004. Hierbij bevonden zich stages die al in 1999 of 2000
aangevangen waren. Het is de vaste bedoeling om vanaf 1 januari 2005
ieder eindestagedossier voor beslissing aan de bevoegde organen voor
te leggen vooraleer de stageperiode afgesloten is. Hiertoe zouden maatregelen worden getroffen (o.a. vereenvoudiging van de statutaire regels).

37
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39

Het gaat om de graden van architect, arts, controller, intercultureel bemiddelaar, logistiek assistent en medisch assistent. De aangeworvenen in die
graden kregen allemaal een salarisschaal in het niveau dat overeenstemt
met hun diploma. Verder voorziet het personeelsstatuut in de functie van
preventieadviseur, maar niet in een aanverwante graad.
Binnen de dertig kalenderdagen vanaf de einddatum van de stage.
Er wordt een verwachting op benoeming gecreëerd (zie arrest nr. 107.562
van 10 juni 2002 van de Raad van State).
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4.7

Objectiviteit van de bevorderingen

Oorspronkelijk konden alleen statutaire UZ-personeelsleden bevorderen.
Een aanpassing van het personeelsstatuut biedt die mogelijkheid nu ook
aan personeelsleden met een arbeidsovereenkomst. Zo staat bevordering open voor contractuelen als de eerste oproep tot de ambtenaren
geen geschikte kandidaten oplevert. Bovendien kunnen de raad van
bestuur of het directiecomité contractuelen met een contract van onbepaalde duur zelfs meteen toelaten tot de eerste oproep. Het UZ Gent
gebruikt die bevorderingsregeling, zoals voorzien in het personeelsstatuut, in de praktijk om van contractuele personeelsleden vastbenoemden
te maken.
Zowel voor statutairen als voor contractuelen moet de overheid bij de
overgang naar een hoger niveau de geslaagden van het verplichte overgangsexamen in de volgorde van hun rangschikking bevorderen. Ook bij
een verhoging in graad middels een examen of bekwaamheidsproef
moet de overheid rekening houden met de rangschikking. Bij verhoging
in graad zonder examen (enkel voor statutairen) moet de benoemende
overheid de meest geschikte kandidaat bevorderen. Het UZ Gent respecteerde die regels niet altijd en negeerde soms, net als bij de aanwervingen, de rangschikking van de bevorderingsproef. Aan bepaalde bevorderingen ging zelfs geen oproep tot de kandidaten vooraf, zodat ook
geen vergelijking van titels en verdiensten kon plaatsvinden. De minister
beloofde de bevorderingen in de toekomst objectief te laten verlopen.
4.8

Evaluatie

Zowel het personeelsstatuut als het artsenstatuut verplichten tot een
jaarlijkse functioneringsevaluatie van zowel het vastbenoemd personeel
als het contractueel(40). De statuten verbinden daar ook rechtsgevolgen
aan, onder meer voor de functionele loopbaan. Ook aan de beoordeling
onvoldoende zijn rechtsgevolgen verbonden. Het UZ Gent evalueert
echter niet, behoudens de leidinggevende ambtenaren van rang A2(41).
De minister kondigde een nieuw evaluatiesysteem aan, maar waarschuwde tegelijk dat de toepasbaarheid ervan zal afhangen van de operationele realiteit. Om bureaucratisering en formalisme te vermijden zou
de evaluatie steunen op meer hanteerbare HR-principes. Tegelijk verwees de minister naar de bestaande informele werkoverlegmomenten,
intervisie en functioneringsgesprekken. Niettemin wijst het Rekenhof op
artikel 11, §2, van het APKB, dat functioneringsevaluaties verplicht, en
op het belang van de functioneringsevaluatie voor bv. salarisverhogingen, bevorderingsmogelijkheden en de eventuele definitieve ongeschiktverklaring.

40

41

Die bij arbeidsovereenkomst werden aangeworven voor onbepaalde tijd of
voor een bepaalde tijd van meer dan 1 jaar.
Omdat zij onder meer op grond van hun evaluatie een managementtoelage kunnen krijgen van maximum 20% van hun salarisschaal.
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Conclusies

De onvolledigheid van de personeelsdossiers in het UZ Gent bemoeilijkt
de vaststelling van de actuele rechtstoestand van de personeelsleden,
alsook de interne en externe controle.
De bestuursorganen van het UZ Gent namen vaak indiensttredingsbeslissingen met terugwerkende kracht, daartoe soms gedwongen doordat
al uitvoeringshandelingen plaatsvonden. Andere aanstellingsbeslissingen werden onder voorbehoud van een gunstig advies genomen, wat
het gevaar oplevert van voortijdige uitvoeringsbeslissingen.
Het UZ Gent respecteerde niet altijd de rangschikking na een (vergelijkende) proef bij aanwervingen of bevorderingen. Soms organiseerde het
UZ Gent zelfs geen oproep tot kandidaatstelling, zodat geen vergelijking
van kandidaten, overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, kon plaatsvinden.
Het UZ Gent nam soms personen in dienst zonder rechtsgrond in buitenstatutaire graden of vóór de statuten de toegangs- en arbeidsvoorwaarden hadden vastgelegd. Het liet soms na tijdig stageverslagen op te
maken.
Ten slotte evalueert het UZ Gent zijn personeelsleden niet, hoewel dat
verplicht is, zowel voor statutairen als voor contractuelen.
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5

Statutaire tewerkstelling

5.1

Deeltijdse vaste benoeming

Het UZ Gent maakt een onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse vaste
benoemingen. Daarnaast bestaat er ook een stelsel van verminderde
prestaties a rato van 50%, 60%, 70%, 75%, 80% of 90% van een voltijdse betrekking. In de praktijk is het vrij eenvoudig te wisselen tussen voltijds en deeltijds vastbenoemd of van deeltijds naar een ander tewerkstellingspercentage. Het artsenstatuut voorziet uitdrukkelijk in het stelsel
van de deeltijdse vaste benoeming. Het personeelsstatuut verwijst daar
maar zijdelings naar.
Het VPS, GVPS of stambesluit VOI kennen het stelsel van de deeltijdse
vaste benoeming niet. Het is onduidelijk waarom het UZ Gent dat stelsel
hanteert. Het werkt immers verwarrend en maakt de rechtspositie van
de betrokken personeelsleden ingewikkelder. Bovendien heeft het bij
een letterlijke toepassing van de personeelsstatuten een invloed op de
geldelijke anciënniteit, met een bevoordeling van contractuelen tot gevolg(42).
5.2

Eedaflegging

Het APKB bepaalt dat de eedaflegging de hoedanigheid van ambtenaar
moet bekrachtigen(43). Geen enkele ambtenaar bij het UZ Gent die is
toegetreden tot het personeelsstatuut of het artsenstatuut, heeft echter
de eed afgelegd. De minister antwoordde hierop dat het UZ Gent het
nodige zal doen.
5.3

Omzetting van contractuele in statutaire tewerkstelling

Een overgangsregeling bood bij de inwerkingtreding van het personeelsstatuut de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden vereenvoudigd statutair ambtenaar te worden. De CAO 2001-2002 gaf een tweede
kans aan de contractuelen die in 1995-1996 van die regeling geen gebruik konden maken omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden of
omdat het aantal statutaire betrekkingen op de personeelsformatie al
volledig was ingevuld(44). Hoewel die mogelijkheid beslissend was voor
de rechtspositie van een groot aantal personeelsleden, werden de procedure en de voorwaarden van de omzetting niet opgenomen in het personeelsstatuut(45).

42
43
44

45

Zie de punten 9.2.1 en 9.2.2 van dit verslag.
In de termen bepaald bij artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831.
Voor 2003 ging het om 157 VTE’s. Voor 2004 was in nog eens 157 eenheden voorzien, dus 314 in totaal.
Zoals aangehaald onder punt 2.2 van dit verslag heeft het afsluiten van
een CAO op zich geen invloed op de rechtspositie van de personeelsleden.
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Het aantal statutaire betrekkingen op de personeelsformatie is beperkt.
Bijgevolg kunnen niet alle contractuelen die voldoen aan de voorwaarden op hetzelfde moment statutair worden. Volgens de personeelsdienst
van het UZ Gent bepaalt de dienstanciënniteit de volgorde van omzetting. Die bijkomende voorwaarde staat echter niet in de CAO 2001-2002,
en zeker niet in het personeelsstatuut. In elk geval veronderstelt die
werkwijze dat alle in aanmerking komende contractuelen een kandidatuur kunnen indienen, waarna de betrokkenen hun stage kunnen aanvatten in volgorde van hun dienstanciënniteit. In 2002 liet het UZ Gent echter al vijf stafmedewerkers verpleging toe tot de stage voordat enig ander personeelslid een kandidatuur had kunnen indienen en dus zonder
dienstanciënniteitsvergelijking.
De minister stelde dat alle statuutwijzigingen tegen februari 2005 in de
rechtspositieregelingen zouden worden opgenomen, inbegrepen de omzetting van de contractuele personeelsleden naar vastbenoemden op
grond van de CAO 2001-2002.
5.4

Conclusies

Het gebruik van de deeltijdse vaste benoeming maakt het personeelsstatuut nodeloos ingewikkeld en heeft een nadelige invloed op de geldelijke anciënniteit van de statutairen. In het UZ Gent had voor het onderzoek van het Rekenhof geen enkel personeelslid de eed afgelegd, nochtans verplicht door het APKB en een substantiële vormvoorwaarde voor
het ambtenaarschap. De CAO 2001-2002 hernieuwde de mogelijkheid
voor contractuelen om onder vereenvoudigde voorwaarden vastbenoemd te worden, maar de procedure of voorwaarden in het personeelsstatuut ontbreken. Het UZ Gent diende zich hierbij te houden aan
de eigen gedragslijnen en mocht de stafmedewerkers verpleging niet
bevoordelen bij de omzetting tot statutair.
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6

Contractuele tewerkstelling

6.1

Keuze voor contractuele tewerkstelling

Het APKB gaat uit van het principe van statutaire tewerkstelling en beperkt tewerkstelling bij arbeidsovereenkomst tot de volgende situaties:
• om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen,
hetzij voor in de tijd beperkte acties, hetzij bij een buitengewone toename van het werk;
• om ambtenaren te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid,
ongeacht of ze in dienstactiviteit zijn of niet, als de duur van die afwezigheid tot vervanging noopt;
• om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen, waarvan de
lijst vooraf wordt bekendgemaakt;
•

om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis
of ruime ervaring op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit
te voeren taken(46).

Het UZ Gent kiest echter altijd voor indienstneming bij arbeidsovereenkomst. Het organiseerde de laatste drie jaar dan ook vrijwel uitsluitend
aanwervingsexamens voor contractuelen. De vacatures vermelden dat
het gaat om functies in contractueel dienstverband met mogelijkheid tot
een latere aanstelling in vast dienstverband(47). Uiteraard zijn daar ook
aanwervingen bij voor betrekkingen met een permanent karakter. Om te
voldoen aan het APKB en het personeelsstatuut dienen het arbeidscontract of de dossierstukken voorafgaand aan de werving echter aan te
tonen aan welke tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften de instelling het hoofd wenst te bieden.
Wel kan het Rekenhof aanvaarden dat het UZ Gent door zijn specifieke
concurrerende werksituatie niet altijd gebaat is met statutaire indienstneming. Het APKB biedt overigens de mogelijkheid om bij decreet in die
zin af te wijken. Artikel 2, §2, van het APKB bepaalt met name dat een
decreet kan bepalen dat voor de activiteiten die een publiekrechtelijke
rechtspersoon verricht in mededinging met andere publieke of private
marktdeelnemers, aan de personeelsbehoeften kan worden voldaan

46

47

Het personeelsstatuut heeft deze principes vertaald stellende dat contractuele indienstnemingen uitsluitend toegelaten zijn om aan uitzonderlijke en
tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, om personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden, om IBF'ers aan te
werven en om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen (functies
waarin ongeschoold personeel wordt tewerkgesteld zoals voor schoonmaak, onderhoud, keuken en transport of in het kader van overeenkomsten of samenwerkingsakkoorden met derden). Het artsenstatuut bevat
geen dergelijke bepaling, niettemin is het APKB uiteraard van toepassing.
Dit slaat op de omzetting van de contractuele tewerkstelling in statutaire
tewerkstelling onder de voorwaarden van de CAO 2001-2002 (zie punt 5.3
van dit verslag) of door bevordering (zie punt 4.7).
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door personen die bij arbeidsovereenkomst in dienst worden genomen.
Wanneer de publiekrechtelijke rechtspersoon voor het wezen van zijn
opdracht in mededinging treedt met andere publieke of private marktdeelnemers, kan een dergelijk decreet bepalen dat aan de volledige
personeelsbehoeften kan worden voldaan door contractuelen.
Het lijdt geen twijfel dat het UZ Gent in een concurrerende omgeving
werkt. Patiënten kunnen vrij kiezen voor een ziekenhuis en werknemers
kunnen hetzelfde werk evengoed verrichten in andere privé- of publieke
ziekenhuizen. Om op een snelle manier het hoofd te kunnen bieden aan
andere spelers op de arbeidsmarkt die op zoek zijn naar schaars (bv.
verpleegkundig) personeel, is het begrijpelijk dat het principe van de
gelimiteerde contractuele tewerkstelling wordt verlaten. Vooralsnog bestaat echter geen Vlaams decreet dat duidelijk bepaalt dat het UZ Gent
(voor het wezen van zijn opdracht) in mededinging treedt.
De minister schaarde zich achter het standpunt van het Rekenhof. Er zal
daarom een initiatief worden genomen om de Vlaamse overheid weloverwogen te vragen het normatief kader in die zin te wijzigen, met inachtneming van de verworven rechten van het huidige personeel.
6.2

Arbeidsovereenkomsten

Alle arbeidsovereenkomsten, zowel die met het ATV als die voor het
WP, eindigen met een paragraaf die stelt dat alle aspecten van de arbeidsverhouding die niet geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst, geregeld worden door de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. De
overeenkomsten verwijzen voor het suppletief recht dus ten onrechte
niet naar het personeelsstatuut of het artsenstatuut.
Doordat de overeenkomsten met de ziekenhuisgeneesheren niet verwijzen naar het artsenstatuut of de bijlagen erbij, voldoen zij bovendien
evenmin aan de ziekenhuiswet, die voorschrijft dat de respectieve rechten en verplichtingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer en de
beheerder, alsook de werkvoorwaarden, schriftelijk moeten worden
vastgesteld(48). De bijlagen bij het artsenstatuut regelen die rechten en
plichten in het algemeen. Krachtens de ziekenhuiswet moet de arbeidsovereenkomst met de geneesheer ook nog een aantal andere elementen vermelden. Die ontbreken bij het UZ Gent evenzeer.
De minister stelde dat het UZ Gent in afwachting van een ruimere hervorming de nodige initiatieven zal nemen opdat de statuten in de arbeidsovereenkomsten toepasselijk worden gemaakt als suppletief recht.
Wat betreft de ontbrekende items in de arbeidsovereenkomsten van de
artsen, zal de instelling nagaan welke die zijn en in welke mate ze die
dient op te nemen in de arbeidsovereenkomst van de residenten of het
aanstellingsbesluit van de vastbenoemde artsen.

48

Hetzij in een overeenkomst, hetzij in een benoemingsakte.
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Contractueel toegekende graden en salarisschalen

Het UZ Gent dient personen die het bij arbeidsovereenkomst in dienst
neemt, de graad en de salarisschaal te bieden gelijkwaardig aan die van
een statutair personeelslid met hetzelfde of een gelijkwaardig ambt. Uit
de samenlezing van diverse statutaire bepalingen blijkt dat een contractueel personeelslid bij zijn aanwerving(49) alleen de beginsalarisschaal
verbonden aan zijn graad kan bekomen. Een bevorderingsgraad of -salarisschaal of een hogere functionele loopbaan-salarisschaal zijn voor
contractuelen principieel uitgesloten. In elk geval kan het salaris niet
aangepast worden aan de specifieke kwaliteiten of verlangens van een
kandidaat. Een onderhandelde bezoldiging is binnen een overheidscontext uitgesloten.
Het UZ Gent heeft evenwel een deeltijds psycholoog en een voltijds medewerker-expert onmiddellijk een hogere salarisschaal toegekend dan
de beginschaal of de organieke salarisschaal.
6.4

Aanwervingen via het interdepartementaal begrotingsfonds

Hoewel het UZ Gent arbeidsovereenkomsten in het kader van het IBF
maar voor bepaalde tijd mag sluiten, heeft het in minstens twee gevallen
een IBF-arbeidscontract van onbepaalde duur gesloten. De minister
beaamde dat en stelde ter regularisering een statuutwijziging voor.
6.5

Inschakeling van uitzendkrachten

In het verleden heeft het Rekenhof meermaals gesteld dat interim-arbeid
in de Vlaamse publiekrechtelijke rechtspersonen in principe uitgesloten
is(50) zolang artikel 48 van de wet 24 juli 1987 niet is uitgevoerd. Interimarbeid omzeilt bovendien het APKB, dat alleen in statutaire of contractuele tewerkstelling voorziet. De Vlaamse Minister van Ambtenarenzaken
beaamde dat standpunt op 28 februari 2003. Het UZ Gent mag bijgevolg
in principe geen beroep doen op uitzendkrachten om aan zijn personeelsbehoeften te voldoen. Tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften moet het invullen met gewone contractuele aanwervingen. Het
ziekenhuis gebruikt echter regelmatig uitzendkrachten. In maart 2004
verleenden er bv. 24 uitzendkrachten diensten, goed voor in totaal 15,71
VTE’s.
De minister en het UZ Gent stelden een beroep te doen op interimkrachten wegens de specificiteit van de instelling die snelle aanwervingen noodzaakt en de omslachtige aanwervingsprocedure in het personeelsstatuut. De minister voegde er nog aan toe dat de problematiek het
UZ Gent overstijgt en dat de aard van de operationele zorgactiviteit en
de continuïteit van de dienstverlening het moeilijk maakt zonder uitzend-

49

50

Contractuelen kunnen immers bevorderen (zie punt 4.7) en hebben in
strijd met het statuut een functionele loopbaan (zie punt 9.1.1).
Met uitzondering van de (tijdelijke) vervanging van een vaste contractuele
werknemer bij schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
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krachten te werken. Niettemin is de inschakeling van uitzendkrachten
beperkt en is de inzet ervan afgenomen.
6.6

Deeltijdse residenten

Hoewel het reglement kliniekkader bepaalt dat een resident fulltime
werkzaam moet zijn, heeft het UZ Gent een aantal residenten deeltijds
tewerkgesteld (80%, 60%, 50% en zelfs 20%). De minister stelde dat het
UZ Gent op uitdrukkelijk verzoek van zijn raad van bestuur op korte termijn deeltijdse prestaties van residenten reglementair zou verankeren.
6.7

Conclusies

Hoewel het APKB indienstneming bij arbeidsovereenkomst maar in beperkte mate toestaat, kiest het UZ Gent vrijwel uitsluitend voor contractuele aanwervingen, ook voor permanente opdrachten. Een Vlaams decreet zou dat kunnen machtigen omwille van de concurrerende opdracht
van het ziekenhuis, maar een dergelijk decreet is er vooralsnog niet.
De arbeidsovereenkomsten kampen voorts met inhoudelijke tekortkomingen: verwijzingen naar het personeelsstatuut of het artsenstatuut
ontbreken, net zoals gegevens die de ziekenhuiswet oplegt.
Ten slotte kende het UZ Gent contractuelen soms te hoge begingraden
en -salarisschalen toe, sloot het overeenkomsten van onbepaalde duur
voor contractuele indiensttredingen in het kader van het IBF, stelt het
uitzendkrachten tewerk en nam het residenten ook deeltijds in dienst.
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7

Zelfstandigen

7.1

Statuut

Het reglement kliniekkader regelt het statuut van de zelfstandige kliniekmedewerker of consulent(51). Het gaat om artsen-specialisten die
het UZ Gent aanstelt voor een hernieuwbare periode van vier jaar en die
het vergoedt per prestatie. Daarbuiten werken nog andere zelfstandigen
voor het UZ, zoals zelfstandig toegelaten artsen, tandheelkundigen,
psychologen en kinesisten. Volgens de minister staat de keuze om een
beroep te doen op zelfstandige dienstverleners in het licht van een specifieke personeelsbehoefte, die een specifieke techniciteit, kennis en
flexibiliteit vereist.
Het beroep op zelfstandigen omzeilt echter het APKB, dat alleen ambtenaren, en bij uitzondering contractuelen, toestaat ter invulling van de
personeelsbehoeften. De zelfstandigen vullen in bepaalde gevallen immers ook een personeelsbehoefte in, aangezien anders statutaire of
contractuele personeelsleden hun prestaties zouden verrichten. Consulenten, kliniekmedewerkers, artsen, tandheelkundigen, psychologen of
kinesisten kunnen dus in principe alleen vastbenoemde of contractuele
ambtenaren zijn. De vraag rijst daarenboven in welke mate de indienstneming van zelfstandigen het gelijkheidsbeginsel schendt. Het UZ Gent
stelt ze in staat zonder (openbare) procedure of vergelijking van titels en
verdiensten hetzelfde werk(52) te leveren als gewone personeelsleden
die voor een statutaire of contractuele indienstneming wel een (vergelijkende) selectieprocedure moeten doorlopen. Het is in elk geval onduidelijk waarom het UZ Gent in die gevallen kiest voor de aanstelling van
een zelfstandige in plaats van een eigen personeelslid. Het motiveert die
beslissingen nooit.
De vraag rijst ook of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Hoewel
de tewerkstelling van de zelfstandigen niet voltijds is, kan worden aangenomen dat zij voor de betrokken periode onder het functionele gezag
van de instelling staan(53). Het UZ Gent is zich wel bewust van het gevaar voor schijnzelfstandigheid. Het directiecomité argumenteerde op 12
en 26 januari 2004 dat het onmogelijk was iemand bijkomend voor 50%
aan te stellen als zelfstandige psychologe, aangezien zij al voor 50% in
dienst was als contractueel psychologe. Er werd verwezen naar artikel
5bis van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, dat stelt dat

51

52

53

Een kliniekmedewerker wordt consulent genoemd als hij houder is van de
vereiste specifieke kennis of anciënniteit.
De graad en functie van kinesitherapeut en psycholoog bestaan in het
personeelsstatuut, maar het UZ stelt ook zelfstandige kinesisten en psychologen aan.
Zo kende het directiecomité zelfstandige kinesisten op 8 januari 2001 ook
een (weekend)wachtvergoeding toe. Deze beslissing voor de hele groep
kinesisten, en dus niet overeenkomst per overeenkomst, kan een bewijs
zijn van de beslissingsmacht van de werkgever.
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bijkomende dienstprestaties ter uitvoering van een aannemingsovereenkomst, onweerlegbaar worden geacht te zijn uitgevoerd op grond van
een arbeidsovereenkomst als er al een arbeidsovereenkomst bestaat
voor de uitvoering van gelijkaardige prestaties. De problematiek van de
schijnzelfstandigheid overstijgt echter het UZ Gent. Ook de andere (universitaire) ziekenhuizen in België worden ermee geconfronteerd. In elk
geval zal het UZ Gent meer aandacht besteden aan de motivering van
de keuze voor de zelfstandige dienstverlening, zo schreef de minister.
7.2

Eenvormigheid vergoedingen

Het reglement kliniekkader regelt voor de consulent en de kliniekmedewerker een vergoeding per prestatie. Het aandeel in het ereloon maakt
het onderwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst, voor advies
voorgelegd aan de medische raad. De vergoeding van de andere zelfstandigen, die het reglement kliniekkader niet vernoemt (zoals zelfstandig toegelaten artsen, tandheelkundigen, psychologen en kinesisten)
wordt in de praktijk eveneens bij overeenkomst bepaald.
Er bestaat geen reglement dat op algemene wijze vastlegt welke vergoedingen bij welke soort van prestaties hoort. Naar gelang van de aard
van de zelfstandige functie kent het UZ Gent zeer wisselende vergoedingen toe, zonder systematiek. Soms betaalt het een bedrag per gepresteerd uur, soms een percentage op het ereloon. In dat geval zijn de
percentages sterk wisselend (van 20% tot meer dan 70%). Het gebrek
aan eenvormigheid maakt een goede budgettaire planning moeilijk. De
veelheid aan regels bieden de betrokken zelfstandige ook weinig houvast.
Naar het oordeel van de minister schatten de betrokken diensthoofden
het bedrag van de prestatie in conform het professionalisme van het
individu. Een algemeen reglement zou niet mogelijk zijn door de diversiteit van de prestaties en de mogelijke interpretatie als schijnzelfstandigheid.
7.3

Conclusies

Het UZ Gent omzeilt het APKB door bepaalde personeelsbehoeften in te
vullen met zelfstandigen in plaats van statutair of contractueel personeel. De vraag rijst of hun aanstelling het gelijkheidsbeginsel niet
schendt. In vergelijking met de eigenlijke werknemers van het UZ Gent
geschiedt zij immers voor dezelfde functie zonder enige formaliteit (bv.
selectie). De instelling motiveert haar keuze voor zelfstandigen nooit. Zij
vergoedt de zelfstandigen ook zeer uiteenlopend, wat onder meer de
budgettaire planning bemoeilijkt.
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8

Hogere functies, bevorderingen en mandaten

8.1

Hoger ambt in het personeelsstatuut

Een personeelslid kan worden aangesteld in een hoger ambt voor een
betrekking die tijdelijk of definitief vacant is(54). Bij een tijdelijke vacature
worden de hogere functies toegekend zolang de titularis van de graad
afwezig is; bij een definitieve vacature kunnen hogere functies maar
voor maximum één jaar worden toegekend en op voorwaarde dat de
procedure tot definitieve toekenning van de betrekking start.
Het gebruik van het systeem van de hogere functies met het oog op een
bevordering(55) staat in de praktijk niet toe na te gaan of het UZ Gent de
bepaling over de maximale duur van de hoger ambten naleeft. Wel bleken de volgende onregelmatigheden:
•

Het ziekenhuis betaalt soms een toelage voor hogere functies zonder dat de betrokkene werkelijk een hoger ambt waarneemt. Zo
kreeg bv. een gegradueerd verpleegkundige de toelage voor hoofdverpleegkundige voor werk op de informaticadienst.

•

Het UZ Gent vergelijkt niet systematisch titels en verdiensten voor
de aanstelling van de meest geschikte kandidaat. Zo kende het een
geschoold werkman de hogere functie van technisch medewerker
toe zonder enige oproep tot kandidaten.

•

Het UZ houdt niet altijd rekening met de regel dat een hogere functie
alleen kan worden waargenomen in de eerstvolgende hogere rang.
Zo kregen twee hoofdadministratief medewerkers (niveau C) de hogere functie van bestuurssecretaris (niveau A)(56).

De minister deelde mee dat het UZ Gent zich bewust is van de problemen en dat wijzigingen in het personeelsstatuut nodig zullen zijn. De
opmerkingen van het Rekenhof hadden echter in wezen betrekking op
de toepassing van de reglementaire bepalingen.
8.2

Hogere functies versus bevorderingen en mandaten

8.2.1

Hogere functies en bevordering

Het personeelsstatuut biedt ruime mogelijkheden voor de bevordering
van contractuelen, die dan vastbenoemd worden. Slaagt een contractueel personeelslid in een dergelijk bevorderingsexamen, dan belast het
UZ Gent het voor een periode van één jaar met de uitoefening van het
hoger ambt en ontvangt het de bijhorende toelage. Bijzonder is dat die

54

55
56

Ook contractuelen kunnen hogere functies waarnemen op voorwaarde dat
geen ambtenaar in aanmerking komt.
Zie punt 8.2.1 van dit verslag.
Hun toelage bestaat uit een vast bedrag, nl. het verschil tussen de salarisschaal C212 met 25 jaar en A111 met 21 jaar geldelijke anciënniteit.
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periode wordt beschouwd als een stage. Aldus vervult de periode van
hogere functies een dubbele functie: de waarneming van een hoger
ambt en de vervulling van een stage met het oog op een vaste benoeming. Evenwel, contractuelen die slagen in een bevorderingsexamen
met het oog op een vaste benoeming krijgen in werkelijkheid niet de
juridische hoedanigheid van stagiair maar blijven gedurende de periode
van één jaar gewoon verder contractueel in dienst (in het hoger ambt).
Vóór een vastbenoemd ambtenaar bevordert door verhoging in graad
belast het UZ Gent hem voor een proefperiode van tweemaal zes
maand of eenmaal twaalf maand met de uitoefening van het hoger ambt,
met toekenning van de toelage. Is de evaluatie na die proefperiode gunstig(57), dan bevordert de ambtenaar. Dat systeem miskent de hogerefunctieregeling, die alleen een tijdelijke aanstelling beoogt, terwijl een
bevordering een definitieve rechtstoestand impliceert. Het UZ moet een
dergelijk ambtenaar dus onderwerpen aan een stage.
Een letterlijke toepassing van het personeelsstatuut maakt dat alleen
contractuelen na het bevorderingsexamen tot een hoger niveau een
proefperiode moeten doorlopen. Statutairen die bevorderen tot het hoger
niveau, moeten die proefperiode niet meer doorlopen. Nog merkwaardiger is dat vastbenoemden wel een evaluatieperiode moeten doorlopen
bij een bevordering door verhoging van graad, terwijl dat toch minder
ingrijpend is.
Volgens de minister zal het systeem van bevorderingen worden besproken op het informeel HRM-overlegplatform.
8.2.2

Hogere functies en mandaten

Het procédé van het mandaat is vrij recent in het ambtenarenrecht. Het
gaat om een tijdelijke aanwijzing voor een leidinggevende functie met
een beleidsmatige inbreng. KB nr. 542 voorziet in een mandaatstelsel
voor de afgevaardigd bestuurder. De invoering van het mandaat van
algemeen beheerder werd behandeld onder punt 4.1 van dit verslag. De
bijlagen bij het artsenstatuut hebben een mandaatstelsel uitgewerkt voor
de functies van hoofdarts, diensthoofd, adjunct-diensthoofd en afdelingshoofd. Die functies zijn ongetwijfeld managementfuncties. Het personeelsstatuut daarentegen bevat geen algemeen geldend mandaatstelsel, hoewel het directiecomité al verschillende mandaatfuncties heeft
toegekend. Als het gaat om tijdelijke aanstellingen met een specifieke
opdracht, zonder toelage, hoger salaris of speciale bevoegdheden(58),
kan er weinig tegen worden ingebracht. Het betreft dan een tijdelijke

57

58

Ten onrechte vermeldt het personeelsstatuut het begrip proefperiode. Deze term is ontleend uit het arbeidsovereenkomstenrecht. Het verdient de
voorkeur het begrip stage te gebruiken, aangezien het hier gaat om ambtenaren. Het UZ Gent gebruikt de term stage dan weer ten onrechte voor
de bevordering van contractuelen tijdens hun periode van hogere functies,
aangezien zij de iure contractueel blijven.
Zoals die verbonden aan de waarneming van een hoger ambt.
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dienstaanwijzing(59). Het directiecomité heeft echter ook échte mandaten
gecreëerd: functies met bepaalde specifieke bevoegdheden, een hogere
salarisschaal of een toelage. Soms werden statutaire graden uit het personeelsstatuut omgezet in tijdelijke mandaten. De onderstaande tabel
biedt een overzicht:

functie, waarin het
statuut niet voorziet
als graad, noch als
mandaat

vergoeding via

duur

verschil statutaire salarisschaal
met schaal adjuncthoofdverpleegkundige
verschil statutaire salarisschaal
met schaal adjuncthoofdsociaalverpleegkundige
verschil statutaire salarisschaal
met schaal adjuncthoofdverpleegkundige
bijzondere salarisschaal

onbekend

4 jaar

de stafmedewerkers
verpleging

zie verder

zie verder

verpleegkundig kwaliteitscoördinator

verschil statutaire salarisschaal
met schaal adjuncthoofdverpleegkundige
vaste toelage: verschil tussen
salarisschaal D111 met 23 jaar en
C111 met 23 jaar geldelijke ancienniteit
toelage gelijk aan de gemiddelde
nacht-, zaterdag- en zondagprestaties van de laatste 12 maand
bijzondere salarisschaal A121
(A123 na 6 jaar schaalanciënniteit)
bijzondere salarisschaal A121
(A122 na 6 jaar schaalanciënniteit)
salarisschaal A222

1 jaar

zorgcoördinator OCS

verantwoordelijke
kinderdagverblijf
coördinator Standaardenbeleid
dienstverantwoordelijke Boekhouding

dienstverantwoordelijke dienst patiëntenvervoer
verpleegkundige projectmedewerker IZIS
functie, als graad
voorzien in het personeelsstatuut,
maar niet als mandaat

stafmedewerkercoördinator
stafmedewerker-expert
algemeen secretaris
van de raad van bestuur en het directiecomité

3 jaar

3 jaar

onbekend

onbekend

4 jaar
onbekend
4 jaar

In die gevallen liet de raad van bestuur na in het personeelsstatuut de
mandaten, de toelatingsvoorwaarden of de bezoldiging te regelen(60).
Nochtans maakt dat ontegensprekelijk deel uit van de rechtspositieregeling van het personeel: het directiecomité kan maar iemand in een man-

59

60

Bv. de ondersteuningscel die werd toegevoegd aan de hoofdarts van het
UZ Gent. Het UZ Gent noemt dit een mandaat, maar de facto gaat het om
een tijdelijke dienstaanwijzing.
Het statuut voorziet alleen in het mandaat van verpleegkundig specialist,
maar niet in de graad. Het UZ Gent kan een vastbenoemd gegradueerd
verpleegkundige of vroedvrouw voor drie jaar belasten met dit mandaat,
met eventueel verlenging. De mandaathouder ontvangt een toelage voor
de uitoefening van een hoger ambt. De verbinding van het begrip mandaat
aan (een toelage voor) hoger ambt is hier verwarrend.
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daatfunctie aanstellen als het personeelsstatuut daarin voorziet(61). Het
APKB vereist sowieso de opname van de bezoldigingsregeling en toelatingsvoorwaarden in het statuut. Het directiecomité kon dan ook niet
eigenmachtig een bijzonder salaris of een toelage toekennen.
Bovendien bepaalt het APKB dat mandaten alleen mogelijk zijn voor
managementfuncties(62). Het is duidelijk dat de meeste in het UZ Gent
toegekende mandaatfuncties geen managementfuncties zijn. Het enige
gemeenschappelijke kenmerk van die functies is dat ze, voor zover bekend, maar tijdelijk worden toegewezen.
In dat kader situeert zich de problematiek van de stafmedewerkers verpleging. Al sinds 1987 is voorzien in een staf Directie Verpleging in het
departement Verpleging. Die staf bestaat uit vijftien medewerkers(63), die
negen verschillende opdrachten hebben(64). Drie medewerkers oefenen
zogenaamde vaste staffuncties uit, de anderen mandaatfuncties. Zes
onder hen hebben een mandaat met permanent karakter. Dat betekent
dat het gaat om opdrachten die de ziekenhuiswetgeving oplegt. De zes
overige functies zijn mandaatfuncties met een niet-permanent karakter
en betreffen tijdelijke projecten die het UZ Gent uitvoert zonder daartoe
wettelijk te zijn verplicht. Het overzicht toont aan dat het mandaatstelsel
van de stafmedewerkers verpleging ontransparant is. Daarenboven zijn
de toelatings- en arbeidsvoorwaarden maar zeer partieel geregeld, en
dan nog door het directiecomité, dat niet bevoegd is. Op 28 juni 2004
besliste het directiecomité nog, zonder geldige wijziging van de rechtspositie en zonder tussenkomst van de raad van bestuur, welke salaristoeslagen (variërend van 5 tot 20% extra) konden worden toegekend. In
elk geval kunnen de betrokken functies bezwaarlijk als managementfuncties beschouwd worden.
Ten slotte vonden de aanstellingen in mandaatfuncties niet systematisch
plaats na een oproep tot de kandidaten en een vergelijking van hun titels
en verdiensten(65).
Volgens de minister heeft het UZ Gent de intentie een lijst te maken van
alle bestaande managementfuncties, een mandaatstelsel in te voeren en

61

62

63

64

65

En op voorwaarde dat de raad van bestuur dit statuut heeft vastgesteld na
een rechtsgeldige wijzigingsprocedure.
Aangenomen wordt dat managementfuncties refereren aan de hoogste
beheersfuncties in de hiërarchie van een openbare dienst.
Zij krijgen het salaris van adjunct-hoofdverpleegkundige, en na zes jaar het
salaris van hoofdverpleegkundige. Volgens de notulen van het directiecomité van 14 juni 2004 zouden zij echter retroactief vanaf 1 april 2003 de
salarisschaal van hoofdgegradueerde krijgen.
Ziekenhuishygiëne, kwaliteitszorg, logistieke verpleging, registratie van
minimale verpleegkundige gegevens, permanente vorming en begeleiden
van intreders en herintreders, patiëntentoewijzing, standaardenbeleid,
OCS-zorgplanning en manutentie.
Dit geldt ook voor de mandaatfunctie van algemeen beheerder.
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tevens duidelijkheid te scheppen in de hogere functies en de staffuncties.
8.3

Vaststelling van de toelagen voor hogere functies

De toelage voor hogere functies overbrugt het verschil tussen de bezoldiging voor het tijdelijk uitgeoefend ambt en de bezoldiging in de werkelijke graad. Het salaris voor het tijdelijk uitgeoefend ambt is daarbij het
salaris dat de betrokkene zou krijgen mocht hij op die datum bevorderen
in de graad van de vacante betrekking. Het gaat dus altijd om een beginsalarisschaal (geen hogere salarisschaal in de functionele loopbaan).
In strijd met die regel heeft het UZ Gent bv. een psychologe aangesteld
in het hoger ambt van universitair medewerker-expert, met een toelage
die het verschil overbrugde naar een salaris dat vier jaar schaalanciënniteit vereist.
De minister antwoordde dat het UZ Gent hiermee rekening zal houden.
8.4

Conclusies

Het UZ Gent maakt een ondoorzichtig kluwen van de tijdelijke aanstellingen in een hoger ambt, bevorderingen en mandaatfuncties. Vaak stelt
het stages ten onrechte gelijk met hogere ambten. Soms beloont het
mandaatfuncties met een toelage hogere functies. Het stelde ook onterecht personeelsleden aan in hogere functies of kende die toe in situaties waarvoor eigenlijk andere statutaire regels gelden. Daarbuiten heeft
het directiecomité een hele reeks mandaatfuncties gecreëerd zonder
daartoe bevoegd te zijn, zonder volledige statutaire onderbouwing en
zonder oproep of vergelijking van kandidaten. Doorgaans betrof het in
de realiteit geen managementfuncties.
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9

Anciënniteit

9.1

Schaalanciënniteit

9.1.1

Functionele loopbaan voor contractuelen

Het VPS, GVPS en het Stambesluit VOI staan contractuelen niet toe
schaalanciënniteit op te bouwen. Ook het personeelsstatuut schijnt dat
systeem te hebben gekozen. Een contractueel personeelslid blijft dus
altijd in de beginsalarisschaal van zijn graad en krijgt geen salarisschaalverhogingen in het kader van een functionele loopbaan. Het UZ
Gent laat contractuelen in de praktijk echter net zo goed schaalanciënniteit opbouwen als statutairen, met toepassing van dezelfde regels(66).
Volgens de minister biedt artikel XIII 41 van het personeelsstatuut voldoende rechtsgrond voor de functionele loopbaan van contractuelen in
het UZ Gent door de bepaling: Het contractueel personeelslid geniet de
salarisschaal van de ambtenaar met dezelfde functie. Volgens het Rekenhof volstaat die bepaling evenwel niet. De functionele loopbaan is
veel meer dan een louter geldelijke regeling (ze staat dan ook niet in
deel XII van het personeelsstatuut). Er is bijvoorbeeld een nauwe samenhang met de evaluatie. Bovendien zou een dergelijke interpretatie
leiden tot een tegenstrijdigheid met de artikelen VII 55, §1, VII 20 en
VII 66 van het personeelsstatuut, waar bij de schaalanciënniteit steeds
sprake is van ambtenaar (dus een vastbenoemd personeelslid). Daarbuiten beklemtoont het Rekenhof dat het geen uitspraak doet over de
wenselijkheid van salarisschaalverhogingen voor contractuelen in het
kader van een functionele loopbaan. Dat is een opportuniteitskwestie die
inderdaad tot de autonomie van de instelling behoort. Wel merkt het
Rekenhof op dat indien zij daarvoor kiest, zij ook een afdoende rechtsgrond moet creëren.
9.1.2

Schaalanciënniteit in het personeelsstatuut

Het personeelsstatuut regelde de inschakeling op 1 oktober 1995 van de
personeelsleden in de nieuwe functionele loopbaanstructuur en de vaststelling van hun schaalanciënniteit. Het stelde als algemene regel dat
een ambtenaar in de nieuwe graad een schaalanciënniteit verkreeg gelijk aan één of twee derden van de graadanciënniteit in zijn oude

66

De problematiek van de functionele loopbaan voor contractuelen komt niet
voor in het artsenstatuut. Dat voorziet maar in één geval van salarisschaalverhoging door schaalanciënniteit: van de schaal adjunctkliniekhoofd naar die van kliniekhoofd na vier jaar schaalanciënniteit (de
graad van adjunct-kliniekhoofd veronderstelt daarbij altijd een vaste benoeming). Effectief benoemd worden tot kliniekhoofd kan hij volgens het
reglement kliniekkader dan weer maar na tien jaar dienstanciënniteit. Het
door elkaar gebruiken van eenzelfde begrip voor een bevorderingsgraad
en een hogere salarisschaal werkt wel verwarrend.
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graad(67). Aangezien het om de oude graden ging, diende het UZ Gent
graadanciënniteit te interpreteren overeenkomstig de oude reglementering (van voor 1 oktober 1995). Het oude statuut verwees in dat kader
naar het KB van 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel, dat voor de berekening van de graadanciënniteit alleen de werkelijke diensten in aanmerking nam die de ambtenaar als stagiair en rijksambtenaar had verricht. Graadanciënniteit veronderstelde dus een vaste
benoeming, net zoals in het huidig personeelsstatuut. Periodes van contractuele tewerkstelling kwamen dus niet in aanmerking voor de berekening van de graad- en schaalanciënniteit bij de inschakeling, evenmin
als de niet-gepresteerde gedeelten tijdens periodes van verminderde
prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid, periodes van tuchtschorsing, verloven voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale redenen na een periode van vijf jaar sinds 1 juli 1982 en prestaties
in het kader van een deeltijdse tewerkstelling.
Tegen die regels in heeft het UZ Gent bij de inschakeling van zijn personeel in de nieuwe loopbanen op 1 oktober 1995 verschillende inbreuken begaan: het telde ook periodes van contractuele tewerkstelling integraal mee alsook periodes van onvolledige tewerkstelling.
Voor een aantal specifieke graden stond het personeelsstatuut echter bij
uitzondering toe geen reducties toe te passen bij de vaststelling van de
schaalanciënniteit en nam de geldelijke anciënniteit in de oude salarisschaal als uitgangspunt in plaats van de oude graadanciënniteit. Dat
impliceerde dat ook periodes van contractuele tewerkstelling konden
meetellen en dat verminderde prestaties van voor 1 oktober 1995 altijd
voltijds in aanmerking kwamen voor de geldelijke anciënniteit en de
schaalanciënniteit(68). Deeltijdse prestaties van voor 1 oktober 1995 bleven echter uitgesloten voor de berekening van de geldelijke anciënniteit,
en dus ook voor de schaalanciënniteit, maar het UZ Gent telde ze toch
mee.
Na de inschakeling groeit de schaalanciënniteit jaarlijks op grond van de
evaluatie en de beslissing over de loopbaansnelheid (normaal of vertraagd)(69). Het UZ Gent heeft zijn niet-leidinggevend personeel sinds
1 oktober 1995 echter nooit geëvalueerd. Toch liet het de personeelsleden schaalanciënniteit opbouwen en genieten van salarisschaalverhogingen in het kader van de functionele loopbaan. Om die kwestie te verhelpen kondigde de minister een nieuw en werkbaar evaluatiesysteem
aan.
De schaalanciënniteit bestaat uit de diensten die een ambtenaar als
stagiair en als vastbenoemde heeft verricht in een bepaalde salarisschaal als personeelslid van het UZ Gent. De periodes van contractuele

67
68

69

Voor respectievelijk een graadanciënniteit tot 12 jaar of meer dan 12 jaar.
Het was van geen belang of de periode van vijf jaar sinds 1 juli 1982 al dan
niet werd overschreden.
In tegenstelling tot het Stambesluit VOI of het VPS bepaalt het personeelsstatuut niet duidelijk wie deze beslissing moet nemen.
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tewerkstelling na 1 oktober 1995 zijn dus uitgesloten voor de berekening
van de schaalanciënniteit. Bovendien komen in principe alleen werkelijke diensten in aanmerking voor de schaalanciënniteit, en dus geen periodes van non-activiteit, zoals prestaties in het kader van een deeltijdse
vaste benoeming a rato van het niet-gepresteerde gedeelte, periodes
van afwezigheid zonder toestemming, periodes van loopbaanonderbreking zonder recht op onderbrekingsuitkeringen en de periode van gecontingenteerd verlof van vijf jaar dat kan worden genomen tijdens de
loopbaan. Het personeelsstatuut sluit ten slotte ook periodes van voltijds
politiek verlof, van verlof voor loopbaanonderbreking en van tuchtschorsing van de berekening uit.
Het UZ Gent heeft met een aantal van die bepalingen geen rekening
gehouden: het telde ook periodes van contractuele tewerkstelling mee
voor de schaalanciënniteit(70) en het verminderde de schaalanciënniteit
niet met periodes van deeltijdse vaste benoeming (a rato van het nietgepresteerde gedeelte) of periodes van loopbaanonderbreking.
Over de inschakeling op 1 oktober 1995 in de nieuwe functionele loopbaanstructuur schreef de minister dat het UZ Gent uiteraard ook de periodes van contractuele tewerkstelling integraal heeft meegeteld. Aangezien alle personeelsleden op 30 september 1995 contractueel waren,
kon anders voor niemand schaalanciënniteit vastgelegd worden. Dat
antwoord volstaat niet. De vraag rijst waarom het UZ Gent de bepalingen dan ook niet in die zin heeft geredigeerd gelet op haar autonomie
terzake. Bovendien is het onjuist dat alle UZ Gent-personeelsleden voor
1 oktober 1995 contractueel waren. In de oude rechtspositie was immers
zowel voor het ATV-personeel als voor het WP een reeks van KB's van
toepassing die steeds uitgingen van een vaste benoeming.
9.1.3

Schaalanciënniteit in het artsenstatuut

Ook het artsenstatuut(71) maakt de opbouw van schaalanciënniteit afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie en een beslissing over de loopbaansnelheid (in casu normaal of loopbaanstopzetting voor een jaar). Voor
artsen zijn er echter evenmin functioneringsevaluaties of loopbaansnelheidsbeslissingen, terwijl de salarisschaalverhogingen gewoon doorgaan. Ook voor artsen vinden bovendien geen verminderingen van de
schaalanciënniteit plaats voor de periodes van deeltijdse vaste benoeming (a rato van het niet-gepresteerde gedeelte). Zoals al aangehaald
heeft de minister een nieuw evaluatiesysteem aangekondigd.
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Zowel voor contractuelen die later statutair worden als voor de contractuelen die ten onrechte een contractuele functionele loopbaan genieten.
Gezien het beperkte toepassingsgebied van de functionele loopbaan in het
artsenstatuut gaat dit verslag niet verder in op de vraag naar de berekening van de schaalanciënniteit door het UZ Gent op het ogenblik van de
inschakeling op 1 oktober 1995.
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9.2

Geldelijke anciënniteit

9.2.1

Geldelijke anciënniteit in het personeelsstatuut

Geldelijke anciënniteit voor contractuelen
Het personeelsstatuut bepaalt niet de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit van contractuelen en bevat evenmin een verwijzing naar
de regeling van de statutairen. Het stelt alleen dat het contractuele personeelslid de salarisschaal geniet van de ambtenaar met dezelfde functie, zonder verwijzing naar anciënniteit. De minister stelde eveneens die
tekortkoming vast en beloofde nieuwe bepalingen over de geldelijke
loopbaan voor de contractuelen uit te schrijven in de rechtspositieregeling, met verwijzing naar het geldelijk statuut van de statutaire ambtenaren.
Fictieve geldelijke anciënniteit
Het UZ Gent kent een grote groep personeelsleden, zowel statutairen
als contractuelen, een fictieve geldelijke anciënniteit toe van twee jaar,
ongeacht de reële voorgaande ervaring. Het personeelsstatuut stelt
nochtans dat de duur van de in aanmerking komende diensten nooit de
werkelijke duur van de door die diensten gedekte periodes mag overschrijden. Oorspronkelijk was het de bedoeling met de fictieve geldelijke
anciënniteit het statuut aantrekkelijk te maken voor verpleegkundigen.
Inmiddels komen echter al 41 graden of functies in aanmerking, waaronder totaal andere graden, zoals laborant, boekhouder of
(hoofd)secretaris. Volgens de minister was het de bedoeling hiermee
een anomalie onder alle gegradueerden uit te schakelen(72).Het is overigens onduidelijk wie beslist heeft in welke graden fictieve anciënniteit
kan worden toegekend. De personeelsdienst van het UZ Gent hanteert
daarvoor een lijst, maar kon geen beslissing van de raad van bestuur
voorleggen. Het is nochtans de raad van bestuur die het (geldelijk) statuut moet vaststellen. Uit de notulen van het directiecomité van 13 oktober 2003 blijkt dat het UZ Gent zich bewust is van het probleem, maar
tot op heden geen oplossing voorstelde. De minister beloofde nu dat het
UZ Gent de vermelde problematiek duidelijk in de rechtspositieregeling
zal inschrijven, om tot een transparantere toestand te komen.
Terugval in geldelijke anciënniteit
Het personeelsstatuut bevat ook een zogenaamde terugval van geldelijke anciënniteit. Die kon zich voordoen bij de inschakeling in de nieuwe
loopbaanstructuur en doet zich nog steeds voor bij een salarisschaal-
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In een akkoord van sectoriële sociale programmatie voor de jaren 1990,
1991 en 1992 voor de sectoren Diensten en Instellingen van de Vlaamse
Gemeenschap en van het Vlaams Gewest, werd onder meer bepaald dat
alle personeelsleden met een HOBU-diploma die een ambt vanaf rang 22
uitoefenden (en waarvoor een HOBU-diploma vereist was) en die een
wedde genoten die lager lag dan de overeenstemmende wedde in dezelfde rang voor een graad in de familie van de maatschappelijke assistenten,
een weddecomplement zouden ontvangen ten belope van 2 jaar fictieve
geldelijke anciënniteit.
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verhoging in het kader van de functionele loopbaan. Het resultaat is dat
het personeelslid een aantal jaar geldelijke anciënniteit moet inleveren(73). Het UZ Gent zoekt in de nieuwe salarisschaal immers niet de
salaristrap die overeenstemt met de geldelijke anciënniteit die het personeelslid heeft opgebouwd, maar het jaarsalarisbedrag in de nieuwe
schaal dat net boven het jaarsalarisbedrag in de oude salarisschaal ligt.
Vanaf dat punt herberekent het de overeenkomende geldelijke anciënniteit. Die besparingsmaatregel reduceert de salarisverhoging sterk. Een
dergelijke regeling staat niet in het VPS of het Stambesluit VOI. Zij gaat
immers in tegen de filosofie van de functionele loopbaan, die door de
opbouw van de schaalanciënniteit in een stelsel van automatische bevorderingen wil voorzien en zo de verminderde bevorderingskansen van
het personeel wegens de afplatting van de hiërarchie en de vermindering van het aantal graden wil compenseren. Door het terugvalsysteem
in het UZ Gent verdwijnt ten dele de bestaansreden van de functionele
loopbaan: salarisschaalverhogingen brengen immers maar kleine salarisverhogingen mee. Daarenboven rijst een juridisch probleem: het personeelsstatuut behandelt immers alleen de situatie bij de inschakeling in
de nieuwe loopbaanstructuur, en niet die bij latere salarisschaalverhogingen(74), wat strijdig is met de actuele personeelspraktijk. De minister
antwoordde dat het UZ Gent zich bewust is van de problematiek.
Niet-voltijdse diensten van voor 1 oktober 1995
Het onderscheid dat het UZ Gent maakt tussen deeltijdse diensten en
verminderde prestaties heeft zijn belang voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Deeltijdse arbeid komt in het UZ Gent sinds het personeelsstatuut niet alleen voor bij contractuelen (bv. een arbeidsovereenkomst voor 50% van de normale werktijd), maar ook bij statutairen in
het systeem van de zogenaamde deeltijdse vaste benoemingen. Het
stelsel van verminderde prestaties verschilt van deeltijds werken, omdat
het personeelslid in dat geval in principe is aangenomen om voltijds te
werken, maar tijdens een bepaalde periode minder presteert (bv. 75%).
Verminderde prestaties kunnen in het UZ Gent zowel voor statutairen
als voor contractuelen (verbonden met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur). Voor de geldelijke anciënniteit bij niet-voltijdse prestaties is de scharnierdatum 1 oktober 1995 ook van belang als het om
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Het is zelfs mogelijk dat dit een personeelslid tweemaal overkomt: bij de
inschakeling en bij een latere verhoging van salarisschaal.
Dit vloeit voort uit de eerste zin van artikel VII 67 van het personeelsstatuut
(De ambtenaar die ingeschakeld wordt…) en uit de plaats van deze bepaling in het personeelsstatuut (titel 9, Overgangsbepalingen). Ook artikel XII
6 rept niet over het geval waarbij iemand bevordert in salarisschaal na
1 oktober 1995 als datum van inschakeling. Artikel XII 6 herhaalt immers
enkel artikel VII 67 en heeft het vanaf de tweede zin steeds over de inschakeling als moment voor de terugval. Als het daarmee ook latere verhogingen had bedoeld, diende het dit expliciet te stellen. De gebruikelijke
betekenis van het begrip inschakeling - en zo wordt het ook in de tekst en
de bijlagen van het personeelsstatuut gehanteerd - slaat immers op de
rechtspositie van een personeelslid bij de overgang van het oude naar het
nieuwe statuut. Het kon dus na 1 oktober 1995 niet meer worden gelijkgesteld met verhoging, bevordering of nieuwe inschaling.
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deeltijdse prestaties gaat die geen knelpuntberoep zijn. Het personeelsstatuut voorziet niet in valorisering van deeltijdse of verminderde prestaties van voor 1 oktober 1995, ook niet pro rata(75). Een overgangsmaatregel handhaaft echter wel de anciënniteit die het personeelslid op
1 oktober 1995 reglementair of krachtens een beslissing door het bevoegde bestuursorgaan had verworven. Die oude reglementering bestond uit het KB van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van
het personeel der ministeries. Het liet deeltijdse prestaties van voor
1 oktober 1995 niet in aanmerking komen voor de geldelijke anciënniteit.
Verminderde prestaties kwamen dan weer altijd als voltijds in aanmerking. In de praktijk houdt het UZ Gent zich niet aan de eerste regel. Het
valoriseert de prestaties tegen een lager percentage van voor 1 oktober
1995 altijd als voltijds.
Niet-voltijdse diensten na 1 oktober 1995
Ook voor de berekening van de geldelijke anciënniteit voor niet-voltijdse
diensten na 1 oktober 1995 is het onderscheid tussen deeltijdse diensten en verminderde prestaties van belang: prestaties van deeltijds
vastbenoemden of deeltijds contractuelen komen immers alleen pro rata
in aanmerking, tenzij het gaat om een knelpuntberoep(76). Periodes van
verminderde prestaties als statutair of contractueel komen daarentegen
steeds als voltijds in aanmerking. Het UZ Gent valoriseert niet-voltijdse
prestaties echter altijd als voltijds(77).
Geldelijke anciënniteit in knelpuntberoepen
Voorgaande diensten in de privé-sector kunnen in aanmerking komen
voor de geldelijke anciënniteit(78), op voorwaarde dat de ambtenaar een
knelpuntberoep uitoefent en de vorige beroepsbedrijvigheid nuttige ervaring opleverde voor dat knelpuntberoep(79). Het personeelsstatuut bepaalt dat deeltijdse diensten van een knelpuntberoep-personeelslid
(voorgaande diensten én diensten in het UZ Gent) altijd in aanmerking
kunnen komen, zonder tijdslimiet aan de periode waarin zij werden gepresteerd. Het personeelsstatuut is echter onduidelijk over een al dan
niet pro-rataverrekening van die deeltijdse diensten. Het UZ Gent neemt
ze in elk geval volledig in de geldelijke anciënniteit op. Het directiecomité heeft op 22 oktober 2001 een aantal functies als knelpuntberoep erkend(80) die niet bestaan in het personeelsstatuut of zijn bijlagen. Het is
dus onduidelijk voor welke graden die knelpuntberoepregeling geldt. De
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80

Met uitzondering van de knelpuntberoepen.
En met een maximum van 15 jaar geldelijke anciënniteit voor privédiensten.
De regeling uit het personeelsstatuut benadeelt overigens de statutairen.
Immers, alleen zij worden met een ambtshalve deeltijdse vaste benoeming
geconfronteerd na de periode van vijf jaar sinds 1 juli 1982, waardoor zij
vanaf dan maar een pro rata geldelijke anciënniteit zouden mogen opbouwen.
Tot een maximum van 15 jaar.
Pas vanaf 1 januari 2002 kwam deze geldelijke anciënniteit in aanmerking.
Verpleegkundige A1, verpleegkundige A2 en A2 elektrieker (sic).
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minister beaamde die lacune. Aan het directiecomité zou gevraagd worden de beslissing tekstueel te corrigeren.
Valorisering van voorgaande diensten in de praktijk
De toekenning van fictieve geldelijke anciënniteit, het systeem van de
terugval in geldelijke anciënniteit en de onjuiste toepassing van het personeelsstatuut inzake niet-voltijdse diensten, belemmerden de concrete
controle op de juiste berekening van de geldelijke anciënniteit van de
individuele personeelsleden. Het was in het bijzonder onmogelijk na te
gaan of het UZ Gent voorgaande diensten correct in aanmerking nam.
Of een onjuiste geldelijke anciënniteit te wijten was aan een onjuiste
beoordeling van vorige diensten of aan de bovengenoemde gebreken,
was immers oncontroleerbaar.
9.2.2

Geldelijke anciënniteit in het artsenstatuut

Het artsenstatuut bepaalt evenmin de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit voor contractuelen. Wel heeft dat statuut de berekening
van de geldelijke anciënniteit bij niet-voltijdse prestaties voor 1 oktober
1995 minder ingewikkeld gemaakt: dankzij een overgangsbepaling bleven twee KB’s van 21 april 1965(81) toepasselijk, waardoor niet-voltijdse
prestaties altijd pro rata kunnen meetellen.
Aangezien het artsenstatuut ook het systeem van deeltijdse vaste benoemingen kent, dient het UZ Gent voor de berekening van de geldelijke
anciënniteit van prestaties na 1 oktober 1995 bij niet-voltijdse diensten
het onderscheid te maken tussen deeltijdse diensten en verminderde
prestaties, waarbij prestaties als deeltijds vastbenoemd arts of deeltijds
contractueel alleen pro rata in aanmerking komen. Aan die bepaling
houdt het UZ Gent zich in de praktijk niet. Het valoriseert de prestaties
altijd volledig(82).
Aangezien artsen hun geldelijke anciënniteit steeds voor 100% opbouwen, zij het bij deeltijdse diensten onterecht, kon het Rekenhof in dat
geval wel nagaan in welke mate het UZ Gent de berekeningsregels respecteerde. Het vond weinig verkeerde berekeningen van geldelijke ancienniteit van artsen.
De minister antwoordde dat de instelling de berekeningswijze van de
geldelijke anciënniteit voor contractuelen zou vaststellen bij de herziening van de rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen.
9.3

Conclusies

Zowel wat betreft de opbouw als de berekening van de schaalanciënniteit past het UZ Gent de regels uit de personeelsstatuten of de oude
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Houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van
de Staat en tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat.
Ook het artsenstatuut benadeelt op dit vlak de statutaire personeelsleden.
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reglementering niet of nagenoeg niet toe. Zo bood het ook contractuelen
een functionele loopbaan en salarisschaalverhogingen, telde het ten
onrechte voorgaande periodes van contractuele tewerkstelling mee en
bracht het bepaalde periodes van verminderde of deeltijdse prestaties
niet in mindering. Hoewel het zijn personeelsleden sinds 1995 niet evalueerde, liet het ze toch schaalanciënniteit opbouwen en verhoogde het
hun salarisschalen in het kader van de functionele loopbaan.
Het UZ Gent past ook de regels voor de bepaling van de geldelijke ancienniteit niet of heel gebrekkig toe. De personeelsstatuten bevatten overigens geen bepalingen om de geldelijke anciënniteit van contractuelen
vast te stellen. Zonder rechtsgrond en in strijd met de letterlijke tekst van
het personeelsstatuut, kent het UZ Gent een grote groep personeelsleden twee jaar fictieve geldelijke anciënniteit toe. Voorts ondergraaft het
systeem van de terugval in geldelijke anciënniteit de principes van de
functionele loopbaan. Bij de berekening van de geldelijke anciënniteit bij
niet-voltijdse prestaties telt het UZ Gent vaak ten onrechte prestaties
mee. Over de inaanmerkingneming van vorige deeltijdse privé-diensten
bij knelpuntberoepen is het personeelsstatuut onduidelijk. Het directiecomité heeft overigens knelpuntberoepen erkend die niet overeenkomen
met graden uit het personeelsstatuut.
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Toelagen en vergoedingen

10.1

Algemeen

Stuk 37-D (2004-2005) – Nr. 1

Elke toelage of vergoeding moet een rechtsgrond vinden in het statuut.
Dat moet de toekenningsmodaliteiten op onpersoonlijke, eenvormige,
objectieve, transparante en kenbare wijze vastleggen. Het personeelsstatuut en het artsenstatuut van het UZ Gent kennen echter tal van
blanconormen en afwijkingsmogelijkheden. Bovendien betaalt het UZ,
volgens een lijst die het aan het Rekenhof bezorgde, toelagen en vergoedingen die niet in de statuten staan en die evenmin in de oude reglementering hun rechtsgrond vinden. De controle van dossiers en de
notulen van het directiecomité wezen overigens uit dat de lijst onvolledig
was.
Nieuwe toelagen en vergoedingen moeten door de raad van bestuur in
het statuut worden ingeschreven. Veel toelagen en vergoedingen steunen echter op beslissingen die het directiecomité nam, vaak ook nog
zonder syndicale raadpleging en zonder uitwerking van de toekenningsmodaliteiten.
De minister beloofde dat het UZ Gent de nodige inspanningen zal doen
om voor de vergoedingen en toelagen uitdrukkelijk in een rechtsgrond te
voorzien.
10.2

Rechtsgeldigheid van toelagen en vergoedingen

De onderstaande vergoedingen zijn niet rechtsgeldig, aangezien ze
slechts steunen op beslissingen van het directiecomité, niet zijn ingeschreven in de personeelsstatuten en niet terugvallen op doorlevende
oude regelgeving. Doorgaans zijn ook de toekenningsmodaliteiten niet
of onvoldoende uitgewerkt.
Vergoeding voor zwaar belaste secretariaten
Het directiecomité besliste op 28 september 1987 een vergoeding toe te
kennen aan de personeelsleden van bepaalde secretariaten, ter compensatie van de onregelmatige prestaties en de overuren die de betrokkenen dienden te presteren. Het directiecomité motiveerde de beslissing
echter niet. Het is dan ook onduidelijk op grond van welke criteria een
secretariaat zwaar is. De beslissing vermeldde evenmin of de bijkomende vergoeding bovenop de toelage voor overuren komt. De minister
antwoordde dat de betrokkenen boven die vergoeding geen toelage voor
overuren meer ontvangen. Verder zou het UZ Gent tegemoet komen
aan de opmerking van het Rekenhof en de nodige bepalingen inschrijven in de rechtspositieregeling.
Vergoeding voor ziekenhuishelpster
Het directiecomité besliste op 19 februari 1990 onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor ziekenhuishelpster toe te kennen aan
onderhoudswerklieden (niveau E) en geschoolde werklieden (niveau D).

Personeelsaangelegenheden van het UZ Gent - Rekenhof, maart 2005

Stuk 37-D (2004-2005) – Nr. 1

54

De initiële beslissing bepaalde de begunstigden en de voorwaarden,
maar niet het bedrag. Ook op dat punt zou het personeelsstatuut volgens de minister worden aangepast.
Wachtvergoeding voor het niet-medisch personeel
Personeelsleden moeten zich soms ter beschikking houden om na een
dringende oproep te kunnen tussenkomen. Die wachtbereidheid wordt
vergoed. Er is een onderscheid tussen wachtvergoedingen voor artsen,
ASO, zelfstandigen en personeelsleden die ressorteren onder het personeelsstatuut. De laatste categorie kan een wachtvergoeding voor nietmedisch personeel krijgen. De lijst van het UZ Gent verwees voor de
rechtsgrond van die wachtvergoeding naar een beslissing van het directiecomité van 9 november 1988. Het Rekenhof kon die beslissing echter
niet terugvinden(83). Bovendien bleek uit vroegere notulen van het directiecomité de oorspronkelijke bedoeling de wachtvergoeding te beperken
tot het verpleegkundig en het technisch personeel. In de praktijk gaat de
vergoeding nu bv. ook naar sommige apothekers, de directeur verpleging, een laborante, twee geschoolde werkmannen van de informaticadienst, een industrieel ingenieur en een contractueel arts. De minister
bevestigde dat het UZ Gent momenteel drie soorten wachtvergoedingen
uitbetaalt: (1) de semafoonwachtvergoeding, die eenduidig is voor alle
personeelsleden, maar waarvan het aantal uren oproepbaarheid verschilt van dienst tot dienst, (2) de wachtvergoeding voor de apothekers
en (3) de wachtvergoeding voor de directie verpleging. Ze zouden alle in
de rechtspositieregeling ingeschreven worden.
Compenserende vergoedingen
Aan personeelsleden die van functie veranderen door mutatie of bevordering en daardoor toelagen en vergoedingen verliezen, kent het directiecomité soms een compenserende toelage toe. Ook hier zijn de toekenningsmodaliteiten niet geregeld. Het is niet duidelijk welke personeelscategorieën in aanmerking komen, hoeveel de toeslag bedraagt en
of de toeslag ook mogelijk is bij een vrijwillige functieverandering.
Evenmin is aangegeven of de toekenning van de toeslag in de tijd wordt
beperkt. Het antwoord van de minister beperkte zich tot een beschrijving
van het stelsel. Een aanpassing of opname in het personeelsstatuut
werd niet aangekondigd. Nochtans blijkt het UZ Gent zich bewust te zijn
van de problematiek, aangezien het directiecomité op 9 december 2004
de toekenning van een compenserende vergoeding voorlopig weigerde
om voor een technische oplossing van het probleem te zorgen in het
licht van de opmerking van het Rekenhof.

83

Vroeger onderzoek van het Rekenhof, van vóór de invoering van het personeelsstatuut, bracht wachtvergoedingen aan het licht voor het technisch
personeel van de dienst Anesthesie, personeelsleden betrokken bij openhartoperaties en niertransplantaties, personeelsleden van de röntgenafdeling en personeelsleden in de dienst nefrologie (die vergoeding miste volgens het Rekenhof wel rechtsgrond). Geen enkele van deze oude regelingen is echter inhoudelijk gelijk aan de actuele regeling.
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Toelagen leden managementcomité

Omdat de leden van het managementcomité buiten hun normale taak
een aantal bijkomende verantwoordelijkheden op zich nemen, kende de
raad van bestuur hen op 19 januari 2004 een toelage toe van 20% van
de salarisschaal van departementshoofd. Het personeelsstatuut werd
echter niet aangepast. De minister beloofde dat recht te zetten. Daarnaast krijgt een extern lid van het managementcomité een toelage van
20% van de salarisschaal van gewoon hoogleraar, wat evenmin is geregeld.
10.4

Kliniekvergoedingen

Het UZ Gent int de erelonen centraal. Om artsen (specialisten of onderzoeksmedewerkers), tandartsen of klinisch biologen indirect toch te vergoeden voor de inkomsten van het UZ uit hun prestaties, kan de raad
van bestuur hen een substantiële vergoeding toekennen bovenop hun
gewone salaris. Voorwaarde is dat het gaat om prestaties die RIZIVinkomsten genereren. Het reglement kliniekvergoeding bepaalt de ingewikkelde modaliteiten voor de verkrijging van een kliniekvergoeding. In
principe gaat het om een forfaitaire toekenning van een percentage van
een universitaire salarisschaal (de zogenaamde referentiewedde). Enkel
voor de artsen die een private praktijk mogen voeren(84) of voor de bijzondere vergoeding voor kliniekactiviteit is de hoogte van de kliniekvergoeding afhankelijk van de aard en de frequentie van de werkelijk verrichte prestaties.
Voor de referentiewedde verwijst het reglement kliniekvergoeding naar
de salarisschaal van hoofddocent I. Voor de berekening van de variabele wachtvergoeding voor de niet-inslapende arts verwijst het naar het
gemiddelde docentuurloon. Dat creëert een interne tegenspraak: de
salarisschaal van hoofddocent is immers niet gelijk aan die van docent(85). De minister beloofde dat het UZ Gent de betrokken bepalingen
met elkaar in overeenstemming zal brengen.
Behalve op de referentiewedde, moet de kliniekvergoeding volgens het
reglement steunen op de geldelijke anciënniteit van de betrokken arts.
Voor de berekening van de kliniek- en wachtvergoeding moet het UZ
Gent dus de overeenkomstige salaristrap in de salarisschaal van
(hoofd)docent kennen. In de praktijk hanteert het UZ Gent een afwijkend
systeem. Het kiest voor de artsen die onder het artsenstatuut vallen de
geldelijke anciënniteit die voor hun salaris is vastgesteld. Voor de artsen
die ressorteren onder de UGent kiest het hun anciënniteit bij de UGent.
De andere artsen (bv. verbonden aan een wetenschappelijk fonds) krijgen een geldelijke anciënniteit berekend op grond van het artsenstatuut.
Voor de artsen van de UGent bestaat het begrip geldelijke anciënniteit

84

85

Een geprivatiseerde patiënt is een patiënt die uitdrukkelijk vraagt verzorgd
te worden door een vastbenoemde arts-specialist of tandarts.
Het UZ Gent maakt in de praktijk altijd toepassing van de salarisschaal van
voltijds hoofddocent.
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strikt genomen zelfs niet. Zij bevinden zich gewoon in een bepaalde trap
van een salarisschaal. De personeelsdossiers van die artsen bevatten
bovendien geen stuk dat aantoont welke salaristrap de UGent hanteert.
De juiste berekening van de geldelijke anciënniteit en dus ook van de
kliniekvergoeding en wachtvergoeding is onmogelijk en oncontroleerbaar zonder die dossierstukken. Het antwoord van de minister bleef beperkt tot een beschrijving van het bestaande systeem. Het UZ Gent zou
wel bij de UGent het stuk opvragen dat aantoont welke salaristrap de
universiteit hanteert.
Het reglement kliniekvergoeding beperkt het toepassingsgebied van de
kliniekvergoedingen tot de vastbenoemden of doctor-assistenten, met
uitzondering van de partiële kliniekvergoeding of de kliniekvergoeding
voor diensten in nood. Residenten of assistenten aan de UGent die
geen doctor-assistent zijn, komen dus in principe niet in aanmerking
voor de kliniekvergoeding en dus ook niet voor het stelsel van de geprivatiseerde praktijk. In het verleden heeft het UZ Gent echter toch meermaals residenten of UGent-assistenten tot de geprivatiseerde praktijk
toegelaten.
Volgens het reglement moet een adviescommissie om de twee jaar de
begunstigden van een kliniekvergoeding evalueren op grond van de
criteria die golden voor de initiële toekenning van de vergoeding. In de
praktijk evalueert het UZ Gent echter geen enkele arts met een kliniekvergoeding. Het past dus ook geen kliniekvergoedingen aan. Volgens de
minister gebeurt die evaluatie inderdaad niet expliciet door de adviescommissie, maar wel door de voorlegging van evaluatielijsten aan de
afgevaardigd bestuurder, de hoofdarts en de voorzitter van de medische
raad.
Aan de niet-vastbenoemde, erkende arts-specialist en tandarts (resident) kan het UZ Gent voor vier of vijf jaar een partiële kliniekvergoeding
van 40 of 50% van de referentiewedde toekennen. Een voorwaarde is
dat de betrokkene aantoont een proefschrift voor te bereiden. In minstens twee gevallen volstond het voor het UZ echter dat de betrokkene
bevestigde zich te engageren in wetenschappelijk onderzoek, terwijl het
onderwerp van het proefschrift nog onbekend was. De minister stelde
dat het UZ Gent er in de toekomst altijd zal over waken dat de betrokkene aantoont een proefschrift voor te bereiden.
10.5

Conclusies

Veel toelagen en vergoedingen in het UZ Gent missen rechtsgrond
doordat ze tot stand kwamen buiten de voorgeschreven procedure langs
de raad van bestuur en buiten het personeelsstatuut. Bovendien zijn de
toekenningsvoorwaarden meestal niet of te summier geregeld. Het reglement kliniekvergoeding is op enkele punten onduidelijk, zoals over de
salarisschaal die als referentiewedde geldt of over de in te calculeren
geldelijke anciënniteit. Tegen het reglement in liet het UZ Gent bovendien residenten of assistenten aan de UGent toe tot het stelsel van de
geprivatiseerde praktijk. Ten slotte houdt het UZ Gent zich niet aan de
eigen regels: het evalueert de kliniekvergoedingen niet periodiek en
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houdt onvoldoende rekening met de voorwaarde voor het verkrijgen van
een partiële kliniekvergoeding.
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Algemene conclusies

In het algemeen heeft het UZ Gent weinig aandacht geschonken aan de
vaststelling van zijn personeelsstatuten. Zijn personeelsstatuut en artsenstatuut zijn dan ook onsamenhangend, onvolledig en op veel punten
zelfs tegenstrijdig. Doordat het toepassingsgebied van sommige bepalingen vaag is, is het vaak onduidelijk voor wie de betrokken regels gelden. Het UZ Gent miskende regelmatig de wettelijke procedure voor de
totstandkoming van de personeelsstatuten. Het directiecomité trad daarbij soms in de plaats van de raad van bestuur. Tal van blanconormen of
afwijkingsmogelijkheden hollen de rechtspositieregelingen in de praktijk
uit en verhogen het risico op willekeur. Er bestaan veel adhocregelingen, die op niet-rechtsgeldige wijze tot stand kwamen. Zij geven soms voordelen aan één personeelslid of een beperkt aantal identificeerbare personen zonder objectieve criteria, in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het principieel onpersoonlijke karakter van een publiekrechtelijk personeelsstatuut.
Hoewel de onvolledigheid van de personeelsdossiers de externe controle bemoeilijkte, stelde het Rekenhof vast dat het UZ Gent zijn personeelsstatuten vaak incorrect toepast en vaak regels negeert, zoals de
evaluatievoorschriften of de regels voor de vaststelling van de schaalen geldelijke anciënniteit. Tekenend is de toekenning van fictieve ancienniteit. Ook op het vlak van toelagen en vergoedingen negeert het UZ
Gent vaak de personeelsstatuten. Behalve de instellingseigen personeelsregels, miskent de instelling ook externe regelgeving, zoals het
APKB. Aan statutaire én contractuele aanwervingen of bevorderingen, of
aanstellingen in mandaatfuncties, lag meermaals geen vergelijking van
kandidaten ten grondslag, en zo die toch plaatsvond, negeerde het UZ
soms de rangschikking. Ten slotte kiest het ziekenhuis voor de invulling
van permanente functies vrijwel uitsluitend voor contractuele indienstneming in plaats van statutaire werving.
Het UZ Gent houdt zich als publiekrechtelijke rechtspersoon van de
Vlaamse overheid bij zijn personeelsbeheer en -beleid dus maar moeizaam aan de dwingende regels en gebruiken die eigen zijn aan de overheidssector, in het bijzonder de eigen - overigens onsamenhangende personeelsstatuten, het APKB en de algemene beginselen van het administratief recht.
Bemoedigend is dat de minister erkende dat het UZ Gent de voorbije
jaren te weinig aandacht heeft besteed aan zijn personeelsaangelegenheden. Hij beloofde dat het UZ Gent rekening zou houden met de opmerkingen van het Rekenhof. Het is de intentie van het UZ Gent een
regelgevend kader te creëren dat werkbaar is, dat rekening houdt met
de eigenheid van de organisatie en, tegelijk, de hogere rechtsnormen
respecteert. Niettemin voegde de minister eraan toe dat mogelijk niet
alle principes op het vlak van het overheidspersoneel toepasbaar zijn op
het UZ Gent gezien de concurrerende ziekenhuisomgeving.
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Aanbevelingen

•

Het UZ Gent moet zich als publiekrechtelijke instelling van de
Vlaamse Gemeenschap in eerste instantie houden aan de dwingende regels van de overheidssector die zijn autonomie in personeelsaangelegenheden beperken, vooral aan het KB nr. 542, het APKB
en de beginselen van behoorlijk bestuur.

•

De raad van bestuur moet zorg besteden aan de personeelsstatuten
en ze volgens de wettelijke procedure uitbouwen, met oog voor een
logische opbouw, transparantie en een onbetwistbare definiëring van
toepassingsgebieden en begrippen.

•

Voor elke aanwerving, bevordering of aanstelling in een mandaatfunctie moeten meerdere in aanmerking komende kandidaten vergeleken worden en moet de verkregen rangschikking gerespecteerd
worden.

•

Het UZ Gent dient zich in de dagelijkse personeelspraktijk te houden
aan de regels die het zelf stelde, in het bijzonder aan de personeelsstatuten. Waar de praktijk sterk afwijkt van het statuut, kan het overwegen de personeelsreglementering te wijzigen in het kader van de
geplande globale herschrijfoefening van de personeelsstatuten, die
alle regelingen zal integreren.

•

Geen enkel onbevoegd orgaan of personeelslid van het UZ Gent
mag een (individuele) personeelsbeslissing nemen.

•

Afwijkende beslissingen voor één of meer personeelsleden zonder
de vereiste wijzigingsprocedure te volgen, zoals de toekenning van
een specifieke toelage of vergoeding, tasten de statutaire rechtspositie aan. Die moet overigens een onpersoonlijk karakter hebben. De
toekenning van bijzondere voordelen zonder een objectieve grond is
hoe dan ook onaanvaardbaar.

•

Het UZ Gent moet het personeel beter opvolgen, wat zich bv. concreet dient te uiten in de samenstelling van de personeelsdossiers
en de beoordeling van de stagiairs-ambtenaren. Het moet alle personeelsleden evalueren, onder meer met het oog op de functionele
loopbaan.

•

Het UZ Gent dient een duidelijk onderscheid te maken tussen hogere functies, bevorderingen en mandaatfuncties. Het UZ Gent kan
overwegen een stelsel van tijdelijke (expert)functies in te voeren.
Daarvoor kan inspiratie gevonden worden in het GVPS.

•

Zolang de decreetgever niet heeft bepaald dat het UZ Gent (voor het
wezen van zijn opdracht) in mededinging treedt, mag het voor de
vervulling van zijn permanente taken niet systematisch kiezen voor
contractuelen in plaats van statutairen.

•

Gelet op de talrijke gebreken aan de personeelsstatuten en de veelheid aan toepassingsproblemen, kan ook de toezichthoudende
overheid een rol spelen in de optimalisering van het personeelsbeheer en -beleid van het UZ Gent.
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Reactie van de minister

De Vlaamse Minister van Onderwijs beaamde op 20 januari 2005 het
merendeel van de conclusies van het Rekenhof, met uitzondering van
die over de goedkeuring van het geldelijk statuut door de Vlaamse Minister van Begroting. Hij beloofde dat het UZ Gent in de toekomst rekening zal houden met de opmerkingen. Beslissingen uit het verleden kunnen volgens de minister niet zomaar ongedaan worden gemaakt.
De minister heeft voorts getracht meer duiding te geven. Hij gaf ook een
overzicht van de stappen die het UZ Gent zal ondernemen en al ondernomen heeft. Zo wierf het een HR-manager en een stafmedewerksterjuriste aan en wijzigde het de structuur van de afdeling Personeel en
Organisatie. Daarbuiten zou het nieuwe management van het UZ Gent
inspanningen leveren om een correct en open beleid te voeren.
Het UZ Gent begrijpt volgens de minister dat het de voorbije jaren te
weinig aandacht heeft besteed aan de rechtspositieregelingen, vooral op
het formele vlak. De minister stelde als prioriteit een globaal project
voorop – met de hulp van een extern specialist – waarbij de rechtspositieregelingen zowel technisch als inhoudelijk stapsgewijze worden herbekeken. Het is de bedoeling te komen tot één rechtspositieregeling
voor alle personeelsleden van het UZ Gent.
Niettemin wenste de minister te beklemtonen dat het UZ Gent ervan
overtuigd is altijd inspanningen te hebben geleverd om zich te houden
aan de dwingende regels en gebruiken die eigen zijn aan de overheidssector. De minister merkte op dat mogelijk niet alle principes van het
overheidspersoneel zomaar toepasbaar zijn op een instelling als het UZ
Gent, gelet op de aard van haar activiteiten en de ziekenhuisomgeving,
de specificiteit van de instelling, de concurrerende (internationale) werkomgeving en het feit dat de continuïteit en kwaliteit van de patiëntenzorg
altijd prioritair moeten zijn.
De minister wil dan ook onderzoeken of niet meer gebruik moet worden
gemaakt van de mogelijkheden die het APKB biedt, onder meer inzake
de aard van de tewerkstelling (contractueel of statutair).
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Bijlage: Antwoord van de Vlaamse Minister van
Werk, Onderwijs en Vorming van 20 januari 2005

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Ik heb uw verslag met betrekking tot bovenvermelde aangelegenheid in
goede orde ontvangen.
Gelet op de complexiteit van de materie en de omvang van het verslag,
werd u medegedeeld dat het gecoördineerd antwoord ten behoeve van
uw definitief rapport aan het Vlaams Parlement, zou worden opgesteld
tegen het einde van het jaar.
Als bijlage vindt u een uitgebreid antwoord op het verslag waarin de
elementen van antwoord grondig en gedegen zijn geformuleerd.
Bij dat antwoord wens ik nog het volgende toe te voegen. Het Rekenhof
schrijft dat de Vlaamse minister van begroting elke vaststelling of wijziging van het geldelijk statuut moet goedkeuren. Hoewel het UZ Gent
mee stapt in de logica van het Rekenhof - weliswaar ook verwijzend
naar zijn unieke situatie - is mijns inziens die opmerking van het Rekenhof niet terecht.
Immers artikel 6, §2, van het KB nr. 542 zegt dat de raad van bestuur
van het UZ Gent bevoegd is voor het vaststellen van het administratief
en geldelijk statuut in afwijking van artikel 11 van de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
In de eerste alinea van §1 van dat artikel staat “de Koning bepaalt het
statuut van het personeel van de instellingen opgesomd in artikel 1 op
voorstel van de minister of ministers onder wie zij ressorteren. Het akkoord van de minister tot wiens bevoegdheid de begroting hoort, is vereist voor de vaststelling van het geldelijk statuut".
Het lijkt er dus op dat het Rekenhof die afwijking beperkend interpreteert
en dat de afwijking alleen slaat op het voorschrift dat de Koning de statuten bepaalt en niet op de vereiste van het akkoord van de minister van
begroting.
Volgens mij strookt de beperkende interpretatie van het Hof niet met de
strekking van de afwijkingsbepaling van artikel 6, §2. Wat het UZ Gent
hierover schrijft, versterkt de zienswijze dat de afwijking slaat op beide
onderdelen van artikel 11, §1, van de wet van 16 maart 1954.
Met de meeste hoogachting,
Frank VANDENBROUCKE
Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming
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(Bijlage bij de brief van de minister. Van die bijlage worden alleen het
antwoord op de samenvatting, de algemene conclusies en de aanbevelingen in extenso weergegeven, alsook het antwoord op de aanstelling
van de algemeen beheerder.)
Algemeen
Schets van de instelling
Het UZ Gent is het grootste ziekenhuis in Vlaanderen en vervult een
unieke rol in de regio. In nauwe samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vervult zij vier belangrijke
opdrachten: patiëntenzorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en
dienstverlening.
Binnen het UZ Gent staat de patiënt centraal. De continuïteit van de
gezondheidszorg dient telkens gegarandeerd te zijn. Om die reden onderscheidt het UZ Gent zich als operationeel bedrijf van een traditionele
administratie.
Daarnaast bestaat een groot deel van het personeelsbestand van het
UZ Gent uit artsen voor wie de patiënt op elk ogenblik primeert. Dit heeft
voor gevolg dat de administratieve formaliteiten soms vertraging oplopen.
Tenslotte bevindt het UZ Gent zich in een concurrerende omgeving. Dit
speelt een belangrijke rol bij bepaalde beslissingen, zoals verder in concreto zal blijken.
Doelstellingen van het UZ Gent
Reeds vooraleer de nota van bevindingen door het Rekenhof werd vrijgegeven, groeide binnen het UZ Gent het besef dat er op het vlak van
personeelsaangelegenheden initiatief diende te worden genomen. Zoals
ook zal blijken uit het antwoord, zijn binnen het UZ Gent, reeds vóór de
nota van bevindingen van het Rekenhof, een aantal wijzigingen doorgevoerd teneinde de werking van de organisatie o.a. met betrekking tot de
personeelsaangelegenheden en het personeelsmanagement te optimaliseren en waar nodig, ook op het juridische vlak te remediëren.
Dit blijkt tevens onder meer uit de aanwerving van een HR-manager
sedert 1 oktober 2003. In een volledig gewijzigde afdelingsstructuur
'Personeel en Organisatie' werden intussen heel wat maatregelen genomen die in de lijn liggen met de door het Rekenhof geschetste verwachtingen. Deze maatregelen komen verder systematisch aan bod.
Het management was er zich ook van bewust dat juridische ondersteuning inzake de personeelsproblematiek en statutaire aangelegenheden
onontbeerlijk is. Hiertoe werd op 1 september 2003 een stafmedewerkster-juriste aangeworven.
Hieruit blijkt dan ook reeds dat het nadrukkelijk de bedoeling is de zaken
zo goed en zo correct mogelijk te laten verlopen en hierbij rekening te
houden met de bevindingen van het Rekenhof. Dit is een toekomstgerichte intentie, waarbij wij uitgaan van het gegeven dat heel wat beslis-
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singen en procedures uit het verleden niet zomaar ongedaan kunnen
worden gemaakt. De bevindingen van het Rekenhof in acht nemend
zullen er ook toe leiden dat er voor zover zulks nog niet kon worden gedaan - aanpassingen aan het normatief kader nodig zullen zijn om het
personeelsstatuut op een meer moderne wijze vorm te geven mede in
het licht van de inzichten die ook in de Vlaamse overheidscultuur zijn
ontstaan. Niettemin willen wij in dit verband opmerken dat een ziekenhuisomgeving zich onderscheidt van een traditionele administratie. De
statuten dienen een werkbaar kader te creëren, met dien verstande dat
dit kader dient aangepast te zijn aan de specificiteit van het UZ Gent.
Daarnaast kan worden vastgesteld dat met het nieuwe management van
het UZ Gent er grote inspanningen worden geleverd om een correct en
open beleid te voeren. Dit houdt onder meer in dat de beslissingen weloverwogen zijn en worden genomen na syndicale raadpleging en
- vervolgens - formele bevestiging door het bevoegde orgaan, dat er
meer aandacht wordt besteed aan de notulering en/of motivering, dat de
achterstand inzake de statutaire aangelegenheden weggewerkt wordt,
enz.
Het UZ Gent zal in de nabije toekomst prioritair volgend globaal project
realiseren, waarbij beroep zal worden gedaan op een extern specialist:
1. In eerste instantie zullen de rechtspositieregelingen en wetgeving
technisch worden herbekeken. Wij zijn er ons van bewust dat er in het
verleden onvoldoende aandacht werd besteed aan de tekstuele uitwerking van de personeelsstatuten. Tevens erkennen wij dat sommige bepalingen onduidelijk geformuleerd of verschillend gedefinieerd zijn.
Daarnaast dienen ook de definities en toepassingsgebieden te worden
verfijnd en nauwkeuriger uitgewerkt.
2. Tegelijkertijd wordt, onder leiding van het HR-manager, initiatief genomen om de rechtspositieregelingen, stapsgewijs, inhoudelijk te herbekijken. Hiertoe werd ondertussen een informeel, paritair HRMoverlegplatform opgericht dat systematisch en op regelmatige wijze aanleiding zal geven tot 'doordachte' en fundamentele statuutwijzigingen,
met bijhorende toelichting. Dit informeel overleg is reeds ten volle gestart en vond reeds plaats op 28 mei, 6 juli, 17 september en 26 november 2004.
3. Tenslotte is het de bedoeling te komen tot één rechtspositieregeling
voor alle personeelsleden van het UZ Gent. De rechtspositieregeling van
de ziekenhuisartsen zal geïntegreerd worden in de rechtspositieregeling
van het personeel van het UZ Gent hetgeen de transparantie en, zodoende, de rechtszekerheid ten goede zal komen.
Hierna wordt de nota van bevindingen van het Rekenhof systematisch
overlopen waarbij verdere duiding en mogelijke opmerkingen worden
gegeven.
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Samenvatting
Totstandkoming van de personeelsstatuten
Het UZ Gent begrijpt dat strikt formeel elke wijziging of vaststelling van
het geldelijk statuut aan de Vlaamse Minister van Begroting dient te
worden voorgelegd.
Toch is op te merken dat het UZ Gent in dat opzicht in een unieke situatie verkeert en met name in die zin dat de wijzigingen van het geldelijk
statuut - behoudens bij CAO-besprekingen doch ook dan uiterst marginaal - de begroting van de Vlaamse begroting bezwaren. De Vlaamse
Minister van Begroting heeft er dan ook in de feiten - gelet op de unieke
situatie van het UZ Gent - geen belang bij om systematisch persoonlijk
goedkeuring te geven voor personeelsmaatregelen die niet voorkomen
op de begroting van de Vlaamse regering.
Daarenboven wordt elk CAO-protocol of elke onderhandelde wijziging
van het geldelijk statuut geagendeerd op het Sectorcomité XVIII, waar
de Vlaamse Minister van Begroting vertegenwoordigd is.
Tenslotte woont de gemachtigde van financiën alle besprekingen bij
zodat de informatie naar de Vlaamse Minister van Begroting maximaal is
gegarandeerd. Betrokkene adviseert tevens de Minister met betrekking
tot alle beslissingen van de beheers- en bestuursorganen van de openbare instelling.
Binnen het UZ Gent zijn ondertussen de nodige afspraken gemaakt teneinde de totstandkoming van de rechtspositieregelingen, ook op het
strikt formele vlak, correct te laten verlopen.
De raad van bestuur beslist telkens zélf over elke vaststelling of wijziging van de rechtspositieregelingen. Er werden dienaangaande reeds
concrete afspraken gemaakt met de secretaris van de raad van bestuur.
Uit recente notulen van de raad van bestuur blijkt dat hier inderdaad de
nodige aandacht aan wordt besteed.
Wat de transparantie en betrouwbaarheid van de teksten van de rechtspositieregeling betreft, kunnen wij stellen dat een inventaris werd opgesteld van alle door de raad van bestuur vastgestelde wijzigingen van de
rechtspositieregelingen die nog in de gecoördineerde tekst van de statuten moeten worden opgenomen. Tegen februari 2005 zullen de wijzigingen in de tekst ingevoegd worden zodat de kenbaarheid, raadpleegbaarheid en controleerbaarheid ervan wordt geoptimaliseerd.
De secretaris van de raad van bestuur zal erover waken, in samenwerking met de afdeling Personeel en Organisatie, dat de vakbonden worden geraadpleegd, waar nodig, en dat de tekst van de beslissingen
wordt opgenomen in de gecoördineerde tekst.
Niettemin zijn wij van mening dat er binnen het UZ Gent ook in het verleden in grote mate open, transparant en constructief overleg is gepleegd met de vakorganisaties.
De vakorganisaties worden zowel bij het formeel als informeel overleg
betrokken.
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In het licht van het herwerken van de rechtspositieregelingen van het UZ
Gent, zoals in de algemene inleiding werd toegelicht, zal gepoogd worden de veelheid van rechtspositieteksten te integreren in één transparant en voor eenieder raadpleegbaar statuut.
Inhoud van de personeelsstatuten
Op het inhoudelijke vlak kan, wat de rechtspositieregelingen betreft, inderdaad worden vastgesteld dat er heden een aantal zgn. vage of blanco-normen evenals afwijkingsmogelijkheden in de statuten van het UZ
Gent worden gehanteerd. Het gebruik ervan is in het verleden ook
noodzakelijk gebleken en zal door de raad van bestuur in de concrete,
individuele toepassingsgevallen afdoende en draagkrachtig gemotiveerd
worden.
Tevens zijn wij bereid in ons globaal project de opmerking van het Rekenhof nader te onderzoeken teneinde bij het herschrijven van het statuut de relevantie van de blanco-normen of afwijkingsmogelijkheden na
te gaan en deze, waar mogelijk, te verfijnen.
Ook hier echter is er op te wijzen dat een zekere flexibiliteit noodzakelijk
is teneinde het mogelijk te maken dat binnen elke discipline medewerkers van topniveau kunnen worden aangeworven. Het UZ Gent dient de
mogelijkheid te hebben deze topmedewerkers te honoreren volgens de
marktwaarde. Er kan immers niet worden voorbijgegaan aan de feitelijke
vaststelling dat het UZ Gent werkzaam is binnen een concurrerende
omgeving.
Op heden bevatten de rechtspositieregeling van het personeel van het
UZ Gent en de rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen niet de
actueel toegepaste salarisschalen. Aan de statutaire commissie van het
Basisoverlegcomité van het UZ Gent werd reeds op 16 september en
15 november 2004 een overzicht gegeven van alle salarisschalen die
van toepassing zijn in het UZ Gent. Daarbij werd tevens een toelichting
geschreven waarin, per salarisschaal, de graden zijn bepaald op welke
de salarisschaal van toepassing is. De salarisschalen en toelichting worden, na het doorlopen van de geëigende kanalen, toegevoegd als bijlage bij de rechtspositieregelingen. De opmerking van het Rekenhof is
bijgevolg achterhaald.
Aanwervingen en bevorderingen
Het management heeft beslist en in die zin instructie gegeven dat personeelsbeslissingen met terugwerkende kracht niet meer worden aanvaard. De secretaris van de raad van bestuur zal hierop strikt toezien.
Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen zal dergelijke beslissing nog kunnen worden genomen met dien verstande dat (het voorstel van) beslissing omstandig wordt gemotiveerd en aangegeven wordt waarom de
noodzaak aanwezig was om reeds tot indiensttreding over te gaan.
Iedere afwijking uitsluiten lijkt echter onmogelijk. In dat verband is nogmaals te herhalen dat het UZ Gent niet kan worden gezien als een klassieke administratie. Het UZ Gent is een operationeel bedrijf waar de
ziekenzorg en de kwaliteitsvolle dienstverlening op continue wijze centraal staat. Vaak dienen de gegevens voor de administratieve dossiers
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te worden doorgegeven aan de administratieve diensten door de artsendiensthoofden. Voor deze artsen is de patiëntenzorg prioritair zodat het
voorkomt dat administratieve gegevens laattijdig worden doorgegeven
en niettemin tot onmiddellijke indiensttreding moet worden overgegaan.
Wat de stage betreft, is te vermelden dat het UZ Gent inmiddels alle
'hangende' stageprocedures die buiten de reglementaire termijnen nog
niet 'besloten' werden, heeft geregulariseerd bij beslissing van de raad
van bestuur van 13 december 2004 en zulks met inachtneming van de
geldende statutaire bepalingen (stageverslag, tussentijdse en eindevaluaties). Het is de vaste bedoeling om vanaf 1 januari 2005 ieder eindestagedossier voor beslissing aan de bevoegde organen (directiecomité
en, voor niveau A, raad van bestuur) voor te leggen, nog vóór de stageperiode afgesloten is. Hiertoe worden de nodige maatregelen getroffen.
Eén daarvan is het herschrijven van de rechtspositieregeling, in overleg
met de vakorganisaties, zodat het proces wordt vereenvoudigd, zonder
afbreuk te doen aan de regels van objectiviteit en kwaliteit.
Statutaire tewerkstelling
Het UZ Gent schrijft de combinatie werk-leven hoog in het vaandel. Gegeven de feitelijke vaststelling van de vervrouwelijking van het artsenberoep en het gegeven dat het merendeel van de verpleegkundigen vrouwen zijn, is het belangrijk flexibiliteit in de tewerkstelling in te bouwen.
De deeltijdse vaste benoeming maakt het mogelijk een job binnen het
UZ Gent aantrekkelijk te maken en verhoogt de toegankelijkheid voor de
vrouwen van het artsenberoep binnen het UZ Gent.
Daarenboven is het binnen de huidige maatschappij de tendens om de
combinatie werk - leven te optimaliseren. De mogelijkheid tot deeltijdse
tewerkstelling vormt daar ongetwijfeld een onderdeel van en het UZ
Gent meent daarin een maatschappelijke voorbeeldfunctie te kunnen
vervullen.
Zoals reeds hoger werd gesteld, zullen alle noodzakelijke wijzigingen
tegen februari 2005 in de rechtspositieregelingen worden opgenomen.
Daarbij zal onder meer ook uitvoering worden gegeven, op grond van de
CAO 2001-2002, om de toegang van de contractuele personeelsleden
tot het statuut in het personeelsstatuut op te nemen.
Contractuele tewerkstelling
Zoals het Rekenhof aangeeft, leidt het geen twijfel dat het UZ Gent in
een concurrerende omgeving werkt. Het is, naar het oordeel van het
Rekenhof, dan ook begrijpelijk dat het principe van de beperkte contractuele aanwerving wordt verlaten. Toch bestaat vooralsnog, zoals artikel
2, §2, APKB het vereist, geen Vlaams decreet dat duidelijk bepaalt dat
het UZ Gent voor een deel van zijn activiteiten dan wel voor het wezen
van zijn opdracht in mededinging treedt.
Er zal initiatief worden genomen bij de bevoegde overheden teneinde te
overwegen het vereiste normatief kader in die zin aan te passen.
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Zelfstandigen
Het UZ Gent doet in beperkte mate beroep op dienstverleners die werken op zelfstandige basis. Vaak is dit om tegemoet te komen aan een
specifieke behoefte op het vlak van de dienstverlening waarbij van de
zelfstandige dienstverlener een specifieke techniciteit, kennis en flexibiliteit vereist wordt.
Het UZ Gent is zich bewust van de problematiek van de schijnzelfstandigheid en heeft de vereiste maatregelen genomen zodat er binnen het
UZ Gent geen schijnzelfstandigheid voorkomt.
Hogere functies, bevorderingen en mandaten
Het UZ Gent is er zich van bewust dat er op vlak van het hoger ambt, de
hogere functies, bevorderingen en mandaten wijzigingen dienen te gebeuren. Na evaluatie zullen de nodige stappen worden ondernomen.
Anciënniteit
Het UZ Gent is van oordeel dat het principe van de functionele loopbaan
correct wordt toegepast.
Het UZ Gent zal bij het herwerken van de rechtspositieregelingen rekening houden met de opmerkingen van het Rekenhof.
Toelagen en vergoedingen
Het UZ Gent neemt akte van de opmerkingen van het Rekenhof en zal
bij het herwerken van de rechtspositieregelingen hiermee rekening houden.
Toch meent het UZ Gent zich wel te houden aan zijn eigen regels. De
vermelde evaluatie gebeurt, bijvoorbeeld, wél, zij het niet expliciet.
Besluit
Het UZ Gent levert ruime inspanningen om zich te houden aan de dwingende regels en gebruiken van de overheidssector.
Er moet evenzeer worden vastgesteld dat zulks voor het UZ Gent, gezien de aard van de activiteit waar de continuïteit en kwaliteit van de
operationele patiëntenzorg centraal staan, niet steeds evident is. Daarenboven is het UZ Gent een organisatie die steeds 'in beweging' is en
waar een zekere flexibiliteit vereist is teneinde haar prioritair maatschappelijk doel te realiseren, zijnde de ziekenzorg te garanderen. Zonder afbreuk te doen aan het belang en de noodzaak van het in acht nemen van de formele bestuursrechtelijke procedures, is vast te stellen dat
voor de arts de patiënt op de eerste plaats komt en dat de administratie
om die reden bijwijlen vertraging kan oplopen.
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Algemene conclusies
Het UZ Gent zal rekening houden met de door het Rekenhof geformuleerde opmerkingen. Toch werd getracht door dit antwoord meer duiding
te geven bij de beslissingen en statuten van het UZ Gent. Tevens werd
een overzicht gegeven van de stappen die door het UZ Gent zullen ondernomen worden en reeds ondernomen werden.
Het UZ Gent begrijpt dat de voorbije jaren te weinig aandacht is gegaan,
inzonderheid op het formele vlak, naar het concept en een meer aangepaste en moderne inhoud van de toepasselijke rechtspositieregelingen.
Het UZ Gent heeft dan ook de intentie prioritair de bestaande rechtspositieregelingen te herwerken en uiteindelijk te komen tot één rechtspositieregeling voor alle personeelsleden van het UZ Gent. De rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen zal geïntegreerd worden in de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent.
Dit project krijgt absolute prioriteit en zal worden ondersteund door een
extern expert. Het is duidelijk dat in die globale herwerking rekening zal
worden gehouden met de bevindingen van het Rekenhof.
Er is, onverminderd het voorgaande, te benadrukken dat het UZ Gent
ervan overtuigd is altijd inspanningen te hebben geleverd om zich als
publiekrechtelijk rechtspersoon van de Vlaamse overheid bij zijn personeelsbeheer en -beleid aan de dwingende regels en gebruiken te houden die eigen zijn aan de overheidssector.
De oefening die thans is gedaan doet evenwel ook een aantal meer fundamentele vragen rijzen die verband houden met de vaststelling dat
mogelijk niet alle principes op het vlak van het overheidspersoneel toepasbaar zijn op een instelling als het UZ Gent gezien de specificiteit van
de instelling inzonderheid door de aard van haar activiteiten en de ziekenhuisomgeving waarbinnen deze opereert mede rekening houdende
met de kwaliteitsvereisten en uitstraling die van het UZ Gent (moeten)
worden vereist. De aandacht moet inderdaad worden gevestigd op de
specificiteit van de instelling, de concurrentiële (zelfs internationale)
werkomgeving en het feit dat de continuïteit en kwaliteit van de patiëntenzorg altijd prioritair moet zijn.
Er zal in dat verband moeten worden onderzocht of niet meer gebruik
moet worden gemaakt van de mogelijkheden die het APKB 2000 biedt.
Een meer aangepaste regelgeving waarvan het UZ de noodzaak onderkent zal immers de daaropvolgende toepassing ervan ten goede komen
en, zodoende, de rechtszekerheid en de gelijkberechtiging.
In dat verband is onder meer te denken aan de aard van de rechtspositieregeling van het personeel (contractueel dan wel statutair) en moet
ernstig worden overwogen, zoals het Rekenhof aangeeft, op welke wijze
artikel 2, §2, APKB op het UZ Gent kan worden toegepast. Op die wijze
zouden overigens tal van bevindingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met voormelde problematiek verband houden of daaruit voortvloeien en
die door het Rekenhof zijn geformuleerd, een professionele en adequate
oplossing kunnen krijgen.
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Het is in ieder geval de intentie van het UZ Gent om een regelgevend
kader te creëren dat werkbaar is voor een instelling als het UZ Gent en
dat rekening houdt met de eigenheid van de organisatie en, tezelfdertijd,
de hogere rechtsnormen respecteert.
Aanbevelingen
Het management meent dat de zaken zo goed en zo correct mogelijk
moeten verlopen. Er zal hierbij rekening worden gehouden met de opmerkingen van het Rekenhof. Maar er dient op gewezen dat binnen het
UZ Gent ruime inspanningen worden geleverd, en dit reeds vóór het
rapport van het Rekenhof, om een correct en open beleid te voeren.
•

Het UZ Gent zal zich als publiekrechtelijke instelling van de Vlaamse
Gemeenschap nog meer houden aan de dwingende regels van de
overheidssector die zijn autonomie in personeelsaangelegenheden
beperken, inzonderheid aan het KB nr. 542, het APKB en de beginselen van behoorlijk bestuur.

•

De raad van bestuur zal meer zorg besteden aan de personeelsstatuten en ze volgens de wettelijke procedure uitbouwen, met oog voor
een logische opbouw, transparantie en een onbetwistbare definiëring
van toepassingsgebieden en begrippen. Hiertoe werden reeds de
nodige concrete afspraken gemaakt.

•

Er zullen, zoals in het verleden, blijvend, de nodige inspanningen
geleverd worden zodat het mogelijk is voor elke aanwerving, bevordering of aanstelling in een mandaatfunctie de rangschikking te respecteren.

•

Het UZ Gent zal bij het herwerken van de rechtspositieregelingen
rekening houden met de opmerkingen van het Rekenhof met betrekking tot de anciënniteit.

•

Er zal, ook in de toekomst, verder over gewaakt worden dat het bevoegd orgaan of personeelslid de beslissing neemt.

•

Bij het herwerken van het statuut zal een rechtsgrond voorzien worden voor de extra vergoedingen en toelagen, zoals gesuggereerd
door het Rekenhof.

•

Een nieuw evaluatiesysteem zal worden uitgewerkt en met betrekking tot de opvolging van de stages werden reeds grote inspanningen geleverd.

•

Het UZ Gent neemt kennis van de opmerkingen van het Rekenhof
over de hogere functies, mandaten en bevorderingen en zal, na evaluatie, stappen ondernemen, waar nodig.

•

Er wordt initiatief genomen teneinde een Vlaams decreet, dat een
verruiming van de contractuele indienstneming mogelijk, te verkrijgen.
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Aanstelling van een algemeen beheerder
De raad van bestuur van het UZ Gent heeft in zijn vergadering van
26 april 2004 beslist om complementair aan de afgevaardigd bestuurder
(in casu een arts) de functie van algemeen beheerder (een niet-arts) te
creëren. Het is de uitdrukkelijke wil van de raad van bestuur dat het ziekenhuis niet uitsluitend beheerd wordt door artsen.
Om elk misverstand dienaangaande te vermijden, hetgeen ook is meegedeeld aan het Rekenhof, is vast te stellen dat het niet de bedoeling is
geweest - noch de iure noch de facto - van de raad van bestuur om met
de inrichting van deze functie "op het hoogste niveau van de organisatie" op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de bepalingen van het KB nr.
542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het
beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik.
Overeenkomstig artikel 7, §§1 en 2, van voormeld KB komt immers de
algemene leiding van de dagelijkse werking van het UZ Gent het directiecomité toe dat zijn beslissingen neemt op collegiale wijze. Het voorzitterschap van het directiecomité komt de afgevaardigd bestuurder toe die
als dusdanig, krachtens artikel 7, §3, van voormeld KB, verantwoording
verschuldigd is en blijft aan de raad van bestuur.
Er wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de verantwoording
die krachtens artikel 7, §3, aan de afgevaardigd bestuurder-voorzitter
van het directiecomité toekomt, noch aan de bevoegdheden van het
directiecomité voor de algemene leiding van de dagelijkse werking van
het UZ Gent.
Niettemin heeft de raad van bestuur het nuttig beoordeeld, mede gezien
de feitelijke situatie met name dat op heden de afgevaardigd bestuurder
en (uiteraard) de hoofdarts artsen zijn, om de afgevaardigd bestuurder
te laten bijstaan door een algemeen beheerder niet-arts. Laatst genoemde zal in een zgn. "tandemstructuur" de afgevaardigd bestuurder
bijstaan in de dagelijkse uitvoering van de algemene leiding van de dagelijkse werking en de concrete realisatie ervan door de beslissingen die
zijn genomen door de in het KB vermelde beheersorganen ter uitvoering
te brengen; inzonderheid deze genomen door het directiecomité.
Het is dan ook logisch de functie van algemeen beheerder te situeren
"op het hoogste niveau" waarbij in realiteit wordt bedoeld dat de titularis
van deze functie behoort tot het zgn. topkader of, anders gesteld, dat
deze functie zich als het ware situeert tussen, enerzijds, het directiecomité m.i.v. van de voorzitter-afgevaardigd bestuurder, en, anderzijds, de
departementshoofden.
In die zin is de functie enigszins vergelijkbaar, al is de betrokken regeling als zodanig niet op het UZ Gent van toepassing, met de functie van
algemeen directeur als bedoeld in artikel 22 van het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003. De in dat Kaderdecreet bedoelde algemeen directeur zou eveneens het hoofd (al dan niet gedelegeerd bestuurder (cf. art. 22, § 1, 1 ° resp. 2°) van het agentschap dat is belast
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met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het
agentschap, bijstaan.
Het volstaat om die reden, d.w.z. gezien in casu de algemeen beheerder
de afgevaardigd bestuurder bijstaat in de uitvoering van het algemene
beleid van de dagelijkse werking, dat de functie van algemeen beheerder wordt voorzien in de Rechtspositieregeling van het wetenschappelijk, administratief en technisch personeel van het UZ Gent en niet in het
decreet (of het KB nr. 542) aangezien aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de daarin vermelde organen geenszins afbreuk
wordt gedaan.
Uit het gegeven dat de algemeen beheerder een geldelijk statuut zal
genieten dat gelijkwaardig is aan dat van de afgevaardigd bestuurder
mag evenmin worden afgeleid dat de verantwoordelijkheden ook identiek zijn. Het lijkt evenwel redelijk de titularis van de functie van algemeen beheerder, gezien zijn concrete taken, vergelijkbaar te bezoldigen
aangezien hij op topkaderniveau mede instaat voor de dagdagelijkse
uitvoering van het beleid en de werking van de instelling.
Bovendien neemt betrokkene het voorzitterschap van het managementcomité waar, hetgeen mede verklaart waarom aan het voor de functie
vereiste profiel een economische en managementvorming is gekoppeld,
inzonderheid nu - zoals hoger is aangegeven - de afgevaardigd bestuurder een arts is; evenals (uiteraard) de hoofdarts. Het managementcomité heeft immers een belangrijke ondersteunende rol te vervullen. Het lijkt
dan ook gepast deze bijkomende inzet die de algemeen beheerder behoort te vervullen naar behoren te verlonen.
Gezien al hetgeen voorafgaat, het vereiste teamverband, de opgebouwde expertise en ervaring en inzonderheid ook met het oog op continuïteit, heeft de raad van bestuur geoordeeld dat het eerste mandaat als
algemeen beheerder moest worden toegewezen aan de huidige algemeen beheerder. De aanstelling in het mandaat van algemeen beheerder geschiedt, conform het in het Basisoverlegcomité onderhandelde
rechtspositiebesluit, op gezamenlijke voordracht door de rectorvoorzitter en de afgevaardigd bestuurder. Op die wijze wordt de gewenste teamcohesie ten volle gewaarborgd.
Tenslotte, is nog te vermelden dat artikel 7, §1, tweede lid, van het KB
nr. 542 in de mogelijkheid tot overdracht van bevoegdheden (herroepbaar ad nutum en goedgekeurd door de raad van bestuur) voorziet door
het directiecomité aan leden van het personeel en, derhalve, ook aan de
algemeen beheerder. De beslissing van 26 april 2004 heeft deze mogelijkheid benut zodat bepaalde opdrachten en taken inzonderheid werden
toevertrouwd aan de algemeen beheerder.
Het UZ Gent heeft in zijn beslissing van 26 april 2004 te kennen gegeven dat met het oog op de inrichting van de functie van algemeen beheerder een aanpassing van de rechtspositieregeling is vereist, volgens
de geëigende procedure. In dat verband kunnen wij U meedelen dat op
8 juli 2004 in de statutaire commissie van het Basisoverlegcomité met
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het oog op syndicaal overleg de aanpassing van de rechtspositieregeling werd besproken en gunstig geadviseerd.
In de oorspronkelijke nota van bevindingen van april 2004 deelde het
Rekenhof mee dat de in het UZ gehanteerde praktijk bij de totstandkoming van wijzigingen aan de rechtspositieregeling vatbaar is voor kritiek
aangezien het vaststellen van de rechtspositieregeling een uitdrukkelijke
opname van de bepalingen in de tekst van de notulen van de raad van
bestuur vereist. De voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling
met betrekking tot functie van algemeen beheerder zal dan ook formeel
door de raad van bestuur worden vastgesteld, zoals blijkt uit de notulen
van de raad van bestuur van 20 september 2004.
De opmerking van het Rekenhof dat "de bijstand echter al aanwezig was
in de functie van hoofdarts" lijkt op een misverstand te berusten. Met de
aanstelling van de huidige afgevaardigd bestuurder was het voor het
eerst in de geschiedenis van het UZ Gent dat zowel de functie van afgevaardigd bestuurder als deze van hoofdarts werden ingevuld door artsen. In die zin was de bijstand door een niet-arts niet aanwezig en werd
deze bijstand mogelijk gemaakt door deze vereiste mede op te nemen in
het functieprofiel van de algemeen beheerder.
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