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De FRZV wil de minister bedanken voor de inspanningen die hij geleverd heeft voor de ziekenhuizen 
alsook voor de waardering van de inspanningen van het personeel dat betrokken is bij de huidige crisis 
en dat deze tweede golf van de epidemie het hoofd moet bieden. 
 
In het kader van de adviesaanvraag wenst de Raad enkele aanvullende elementen aan te reiken: 
 
Enerzijds heeft de Raad met betrekking tot het toepassingsgebied begrepen dat de inspanningen 
gericht zijn op de algemene ziekenhuizen die betrokken zijn in het kader van de fasen van het HSTC, 
maar merkt op dat ook algemene ziekenhuizen die geen intensive zorgeenheden hebben of niet zijn 
opgenomen in het HSTC-plan, te lijden hebben onder de gevolgen van de crisis en nu veel 
covidpatiënten acuut behandelen; de Raad wenst dan ook dat met deze ziekenhuizen rekening zou 
worden gehouden.  
Anderzijds betreurt de FRZV dat de maatregel niet ook van toepassing is op de psychiatrische 
ziekenhuizen, zelfs al worden deze ziekenhuizen anders en in mindere mate beïnvloed door deze 
tweede golf. 
 
Wat het in aanmerking genomen personeel betreft, stelt de Raad voor om ook het interimpersoneel 
hierin te integren evenals het personeel waarop kostenplaats 900 betrekking heeft, d.w.z. deze 
waarop de ambulances betrekking hebben. Hij stelt bovendien voor om het personeel dat in de 
cafetaria werkt over te nemen. 
Wat de zelfstandige zorgverleners betreft, wil de Raad dat er duidelijk wordt gecommuniceerd over 
welke inspanningen gelijktijdig door de regering worden gevoerd, gezien de vele beroepsbeoefenaars 
die er momenteel sterk bij betrokken zijn. 
 
Wat de referentieperiode betreft, begrijpt de Raad dat deze om praktische redenen en om 
berekeningen te kunnen maken en snel toewijzingen te kunnen doen, betrekking heeft op de 
verstrekkingen van september tot november 2020, maar hij vindt het spijtig dat dit de werknemers 
straft die tijdens de eerste golf "in de frontlinie" zaten en die om redenen buiten hun wil nu niet meer 
aanwezig zouden zijn. In dit verband stelt de Raad voor de referentieperiode van maart tot november 
te verlengen. 
 
Tot slot benadrukt de Raad de coherentie om deze premie te koppelen aan de eindejaarspremie, maar 
vestigt hij de aandacht erop dat dit in sommige ziekenhuizen niet mogelijk is. De mogelijkheid moet 
aan hen worden overgelaten om deze bonus tegelijkertijd met de uitbetaling van het loon van 
december uit te betalen. 
 


