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FOD VOLKSGEZONDHEID                     Brussel, 27 januari 2022 
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
EN LEEFMILIEU  
--- 
Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
--- 
FEDERALE RAAD VOOR  
ZIEKENHUISVOORZIENINGEN 
--- 
 
Kenm.: FRZV/D/548-2 (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies over de financiering van het sociaal akkoord – BFM 01/07/2022 

 
 

 

 

Namens de Voorzitter, 

Margot Cloet 

 

 

 

Annick Poncé 

directeur-generaal ad interim 

 

 

 

 

 

(*) Dit advies werd goedgekeurd (per e-mail) door de plenaire op 27/01/2022 en op dezelfde datum 
door het Bureau geratificeerd. 
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De Minister vroeg op 17/11/2021 de FRZV om advies met betrekking tot de integratie van de 
maatregelen van het sociaal akkoord 2021-2022 in het Budget financiële middelen op 01/07/2022. 

De Raad kan als volgt antwoorden op deze adviesvraag. 

100 miljoen euro - Kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden 

De Raad neemt akte van het feit dat zowel de publieke als de private sociale partners bezig zijn om de 
onderhandelingen over de aanwending van het voorziene budget van 100 Mio € op jaarbasis voor de 
federale sectoren, zowel voor maatregelen om het budget van 2021 volledig aan te wenden, alsook 
voor structurele maatregelen vanaf 2022. De Raad dringt erop aan dat de maatregelen binnen de 
publieke en de private sector gelijkaardig zijn zodat de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden 
waar via if-ic naar wordt gestreefd, kan verder gezet worden. De Raad heeft ook vernomen dat een 
deel van het budget zal aangewend worden om de attractiviteit van het verpleegkundig beroep te 
verbeteren door het behalen van een BBT en BBK  te valoriseren via een BBT/K complement.  

De verwachting is dat deze onderhandelingen op korte termijn zullen landen, voor zowel de 
maatregelen die onder de begroting 2021 vallen als de terugkerende maatregelen die onder de 
begroting 2022 en daaropvolgende vallen. Daar tegenover staat dat momenteel slechts de helft van 
het budget van 2021 is vereffend aan de ziekenhuizen waardoor de ziekenhuizen momenteel niet alle 
middelen hebben gekregen om de maatregelen 2021 uit te voeren. Het is belangrijk dat alle middelen 
voor 2021 worden aangewend. 

De Raad meent dan ook dat op 01/07/2022 provisioneel, zowel het saldo van het budget 2021 (indien 
de maatregelen volledig moeten gefinancierd worden via BFM) als het volledige budget 2022, moet 
worden vereffend. Op jaarbasis (op index 1/3/2020) gaat het om 64.686.436 euro voor de private en 
28.042.503 euro voor de publieke ziekenhuizen. Dit betekent: 

- Indien de maatregelen volledig moeten gefinancierd worden via BFM, dan dient het budget 
eerste semester 2021 opgenomen te worden via een C2-vereffening, die op 6 maanden 
uitgekeerd wordt tussen 1 juli en 31 december 2022. Dus C2 in BFM van 1/7/2022 gedurende 
6 maanden voor een bedrag van 64.686.436 euro (C2 in verband met  lijn B9-1316 (PR)) en 
28.042.503 (C2 in verband met  lijn B9-1317 (PU)). Vanaf 1/1/2023 vervalt deze C2. 

- voor het budget 2022 via de B9-vereffening d.w.z. de handhaving in BFM 1/7/2022 van de 
huidige budgetten in de B9-lijnen (te indexeren) B9-1316 (PR) en B9-1317 (PU).  

De Raad kan zich momenteel niet uitspreken over definitieve modaliteiten voor de financiering van 
deze kwalitatieve maatregelen, aangezien hij geen idee heeft welke maatregelen beslist zullen 
worden. 

Voor de financiering van de provisie beveelt de Raad aan om meteen dezelfde methode te volgen als 
voor de provisie 2021, en aan de ziekenhuizen aan te geven dat de concrete praktische 
herzieningsmodaliteiten zullen volgen, in toepassing van het sociaal akkoord.  

 

 

Uitrol IFIC @100% vanaf 1/7/2021 

Voor de uitrol van IFIC aan 100% in de ziekenhuizen zijn volgende totaalbudgetten voorzien op 
jaarbasis binnen het globaal budget: 
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Budgetten op jaarbasis 
(in euro), index 1/3/2020 
(indexeerbaar)1 

Totaal ziekenhuizen Private ziekenhuizen 
(PR) 

Publieke 
ziekenhuizen (PU) 

Sociaal akkoord 2017 - 
IFIC 

130.985.879,64 88.392.640,62 
(B9 lijn 1312) 

42.593.239,02 
(B9 lijn 1313) 

Sociaal akkoord 2021 - 
IFIC 

+ 463.644.694,84 euro + 322.393.511,82 +141.251.183,02 

Waarvan vanaf 2021  + 231.822.347,42 + 161.196.755,91 
(B9 lijn 1314) 

+ 70.625.591,51 
(B9 lijn 1315) 

Waarvan vanaf 2022 + 231.822.347,42 + 161.196.755,91 
 

+ 70.625.591,51 

 

Het  budget van 2021 werd voorlopig verdeeld op basis van het aantal VTE 2019, meer bepaald de 
betaalde VTE van de kostenplaatsen 020 tot 909 en 960 tot 999, zonder artsen, ter beschikking gesteld 
personeel en statutairen in de privé ziekenhuizen. 

De Raad gaat akkoord met het voorstel van de Minister om de VTE Finhosta 2020 te gebruiken voor 
de provisionele verdeling van de financiering IF-IC 2022. 

Uitbetaling budgetten IF-IC privé 

Het bijkomend budget vanaf 2022 is nog niet opgenomen voor de private ziekenhuizen in het BFM 
van 1/1/2022. In het BFM 1/7/2022 dient dus volgende aanpassing te gebeuren (zie groen):  

Op index 
1/3/2020 
(indexeerbaar1) 

Structurele financiering B9 One shot financiering C2 

BFM 1/7/2021 88.392.640,62 euro op B9 lijn 
1312 (sociaal akkoord 2017) 

Reeds structureel opgenomen, geen C2 
nodig 

 161.196.755,91 euro op B9 lijn 
1314 (sociaal akkoord 2021) 

+ 161 miljoen euro op C2 lijn 9702 om 
uitbetaling op 6 maanden te verzekeren (jul-
dec 2021). Valt weg op 1/1/2022 

BFM 1/1/2022 88.392.640,62 euro op B9 lijn 
1312 (sociaal akkoord 2017) 

Reeds structureel opgenomen, geen C2 
nodig 

 161.196.755,91 euro op B9 lijn 
1314 (sociaal akkoord 2021) 

Verdubbeling budget vanaf 2022 is nog niet 
opgenomen! 

BFM 1/7/2022 88.392.640,62 euro op B9 lijn 
1312 (sociaal akkoord 2017) 

Reeds structureel opgenomen, geen C2 
nodig 

 322.393.511,82 euro op B9 lijn 
1314 (sociaal akkoord 2021). Dit 
is een verdubbeling 

+ 161 miljoen euro van S1 2022 in C2. Valt 
weg op 1/1/2023. 

 

 

Uitbetaling budgetten IF-IC publiek 

 
1 Merk op dat we in de tabel de niet-geïndexeerde bedragen op index 01/03/2020 hebben opgenomen om de 
leesbaarheid te verhogen. Het spreekt voor zich dat op al deze bedragen indexatie zal worden toegepast zoals 
gangbaar is voor alle bedragen in onderdeel B. 
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Voor wat betreft IFIC publiek is het vanuit financieringsstandpunt belangrijk om rekening te houden 
met de vooropgestelde inwerkingtreding op 1/7/2021. Voor de uitrol van IFIC-publiek werden immers 
inmiddels volgende protocollen opgesteld tussen de sociale partners: 

1. Ific-protocol I: goedgekeurd op Comité A op 24/6/21 – bepaalt de toewijzing van de IFIC-
functies 

2. Ific-protocol II: goedgekeurd op Comité A van 3/9/21 – bepaalt de betaling van de IFIC-
barema’s voor bepaalde functies, nl de zogenaamde groene functies (= functies die in de 
instelling over de ganse loopbaan positief of gelijk zijn aan de oude verloning) + engagement 
om in het kader van een Protocol III te spreken over de uitrol van de zogenaamde rode functies 
(= functies die in de instelling over de ganse loopbaan negatief zijn t.o.v. de oude verloning, 
maar in sommige gevallen wel positief in de eerste jaren van de loopbaan). Deze treedt in 
werking met terugwerkende kracht op 01/07/2021 

3. Ific-protocol III A: overgemaakt aan het kabinet in naam van de publieke sociale partners op 
23/12/21 – met de vraag om deze te agenderen op het Comité A van januari 22 (= betaling 
van IFIC-barema’s voor groene functies in specifieke gevallen, nl nieuwe medewerkers, 
hybride en ontbrekende functies + bevestiging van een aantal technische zaken die al eerder 
in een FAQ waren overeengekomen) 

 

De budgetten in het BFM dienen dus ook met de inwerkingtreding van IFIC-publiek op 1/7/2021 
rekening te houden.  

De budgetten van 2021 werden echter nog niet volledig toegekend. Het budget IFIC-publiek van 
sociaal akkoord 2021 eerste schijf 2021 werd ten onrechte maar voor de helft uitbetaald, want er was 
geen C2 voorzien in het BFM van 1/7/2021 om de uitbetaling op 6 maanden te verzekeren. 

Daarnaast, net als voor de private ziekenhuizen werd ook voor de publieke ziekenhuizen het 
bijkomend budget (verdubbeling) vanaf 2022 nog niet opgenomen in het BFM van 1/1/2022. 

In het BFM 1/7/2022 dient dus volgende aanpassing te gebeuren (zie groen):  

Op index 1/3/2020 
(indexeerbaar) 

Structurele financiering B9 One shot financiering C2 

BFM 1/7/2021 42.593.239,02 euro op B9 
lijn 1313 (sociaal akkoord 
2017) 

Er is geen C2 voorzien om uitbetaling 
op 6 maanden te verzekeren, dus is het 
budget maar voor de helft toegekend 

 70.625.591,51 euro op B9 
lijn 1315 (sociaal akkoord 
2021) 

Er is geen C2 voorzien om uitbetaling 
op 6 maanden te verzekeren, dus is het 
budget maar voor de helft toegekend 

BFM 1/1/2022 42.593.239,02 euro op B9 
lijn 1313 (sociaal akkoord 
2017) 

Reeds structureel opgenomen, geen C2 
nodig 

 70.625.591,51 euro op B9 
lijn 1315 (sociaal akkoord 
2021) 

Verdubbeling budget vanaf 2022 is nog 
niet opgenomen!  

BFM 1/7/2022 42.593.239,02 op B9 lijn 
1313 (sociaal akkoord 2017) 

Reeds structureel opgenomen, geen C2 
nodig 

 141.251.183,02 euro op B9 
lijn 1315 (sociaal akkoord 
2021). Dit is een 
verdubbeling 

+ 70.625.591,51 euro van S1 2022 in 
C2. Valt weg op 1/1/2023. 
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  + 70.625.591,51 euro in C2 om de 
volledige uitbetaling van het budget 
IFIC publiek sociaal akkoord 2021 
eerste schijf 2021 te verzekeren. 
Valt weg op 1/1/2023. 

 

De FRZV herinnert ook aan de IF-IC-budgetten sociaal akkoord 2017 voor de openbare sector (budget 
1e semester 2021 (+/- 21 Mio €) en budget 2020 (+/- 43 Mio €)) die nog niet toegewezen zijn. Voor het 
budget 1e semester 2021 is dit budget momenteel nog aanwezig in het globaal budget BFM 2022. Deze 
middelen mogen niet verloren gaan. De publieke sociale partners moeten, in samenspraak met de 
Minister, beslissen hoe het geheel van deze one-shot budgetten worden toegewezen. De FRZV 
verwijst hiervoor naar zijn advies 527-2, punt 2.6. 

Binnen de verdeelsleutel voor de budgetten van IFIC-publiek herhaalt de FRZV het voorstel om ook 
rekening te houden met “de statutairen die ter beschikking gesteld worden van de openbare en 
privéziekenhuizen” (cf. advies 527-2 van 28/1/2021), en dit vanaf BFM 1/7/2022. De FRZV merkt op 
dat haar advies ter zake namelijk niet gevolgd werd. Nochtans hebben de sociale partners van de 
openbare sector bevestigd dat deze statutairen ook kunnen instappen in if-ic op basis van hun 
protocolakkoorden (zie toepassingsgebied). 

Voor wat betreft de definitieve financieringsmodaliteiten verwijst de FRZV naar het zelfde advies 527-
2, punt 2.5. Samengevat adviseert de FRZV dat “voor IFIC publiek hetzelfde financieringssysteem moet 
worden toegepast als voor de privéziekenhuizen, met dezelfde forfaits.” 

 

Integratie van verworven rechten BBT / BBK in IFIC-financiering 

De Raad onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de financiering voor het personeel met 
verworven rechten BBT / BBK-premies maximaal te integreren in de IF-IC-financiering, met het oog op 
administratieve vereenvoudiging (in de registratie en in de financiering). Dit personeel is sinds 1 juli 
2021 namelijk niet langer per CAO uitgesloten van de toepassing van IF-IC. Zij hebben dus voortaan 
de keuze om al dan niet in te stappen in het IF-IC-systeem.  

De Raad zal u hierover binnenkort een advies bezorgen.  

 

--- 
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