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BIJLAGE BIJ DE ARBEIDSOVEREENKOMST  

Tussen de Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge het bijzonder decreet van 26 

juni 1991 (B.S. 29.06.1991), waarvan de administratieve zetel gevestigd is te 9000 GENT, Sint-Pietersnieuwstraat 

25, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0248.015.142, en alhier 

vertegenwoordigd door de heer Hugo De Vreese, directeur Personeel en Organisatie, aan de ene zijde, verder 

genoemd de Werkgever of de Universiteit Gent, 

 

en de genaamde  «voornaam» «naam» 

geboren te  «plaats_geboorte» op «datum_geboorte» 

wonende te  «postcode_GEMEENTE», «straat_nr» 

aan de andere zijde, verder genoemd, de Werknemer, 

 

Hierna samen “de Partijen” of afzonderlijk “de Partij” genoemd, 

 

OVERWEGENDE DAT 

 

- De Partijen hebben op [DATUM] een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten die een aanvang 

heeft genomen op [DATUM] (hierna verkort, de “Arbeidsovereenkomst”); 

- De Partijen zijn overeengekomen om de einddatum van de Arbeidsovereenkomst te verplaatsen 

overeenkomstig de bepalingen van het Reglement van de Universiteit Gent met betrekking tot de 

loopbaan en bezoldiging van het wetenschappelijk personeel goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 

1 februari 2019 (hierna verkort, het "WP-reglement"); 

- Deze overeenkomst heeft tot doel om het akkoord van de Partijen vast te leggen, vormt een bijlage bij 

de Arbeidsovereenkomst en maakt er integraal deel van uit (hierna verkort, de “Bijlage”); 

 

ZIJN DE PARTIJEN OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Artikel 1  Wijziging van artikel [2] van de Arbeidsovereenkomst 

De Partijen komen overeen om de einddatum bepaald in artikel [2] van de Arbeidsovereenkomst, te wijzigen in 

[NIEUWE EINDDATUM]. 

 

De Partijen komen aldus uitdrukkelijk overeen dat [OORSPRONKELIJKE DATUM] niet langer geldt als einddatum 

van de Arbeidsovereenkomst. 
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De Partijen komen overeen dat, met uitzondering van de wijziging van de einddatum zoals bedoeld in het eerste 

lid, artikel [2] van de Arbeidsovereenkomst ongewijzigd blijft. 

 

Bijgevolg zal de Arbeidsovereenkomst, voor zover de Werknemer nog in dienst is bij de UGent, een einde nemen 

op [NIEUWE EINDDATUM], met naleving van de bepalingen opgenomen in artikel 10.6 van het WP-reglement,  

zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding in hoofde van welke Partij ook. 

 

Artikel 2  Geldingsduur 

Deze Bijlage neemt automatisch een einde op het ogenblik dat de Arbeidsovereenkomst eindigt, om welke reden 

ook. 

 

Artikel 3  Bijlage bij de Arbeidsovereenkomst 

De bepalingen van deze Bijlage vervangen alle voorgaande overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, die 

bestaan tussen de partijen en die strijdig zouden zijn met deze bijlage. Deze bijlage wordt geacht integraal deel 

uit te maken van de Arbeidsovereenkomst. 

 

Artikel 4  Inwerkingtreding 

Deze bijlage treedt in werking op [DATUM]. 

 

  



Bijlage bij de arbeidsovereenkomst ter verplaatsing van de einddatum 

(groep 1 en 2) 

3 

 

DIRECTIE PERSONEEL EN ORGANISATIE  
AFDELING WERVING EN SELECTIE  
 

«Barcode» - 

 

Opgemaakt te Gent in twee exemplaren op [DATUM]. 

 

Elke Partij erkent een origineel exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

Werkgever      Werknemer 

 

 

 

 

Hugo De Vreese      «voornaam» «naam» 

Directeur Personeel en Organisatie  

(Handtekening van de Werknemer voorafgegaan 

door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’ en 

elke pagina te paraferen)  

 



 

 

 


