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Context 

 

In 2010, werd een budget van 44.700.000 euros verdeeld onder de ziekenhuizen met het oog 

op de uitbreiding van de valorisatie van de avondprestaties aan het ziekbed van de patiënten 

uitgevoerd door de verpleegkundigen, de zorgkundigen en de personen die de functie 

uitoefenen van opvoeder in de psychiatrische diensten, en dit in uitvoering van het KB van 22 

juni 2010 betreffende het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep. 

Dit budget werd provisioneel en vanaf 1 januari 2010 verdeeld naar rato van het totaal van 

onderdeel B2 van de ziekenhuizen op 30 juni 2009. Voor 2010 is een herziening gepland, op 

basis van het reële aantal VTE dat voldoet aan de voorwaarden van het bovenvermelde KB. 

Dit budget werd toegekend via onderdeel B2 van het BFM en valt niet onder de scope van dit 
advies. 

 

Beschikbare budgetten in onderdeel B9 

 
Een budget van 1.795.598 euros (index 01/01/2009) resulterend uit het Sociaal Akkoord voor 

de openbare sector 2005-2010 werd verdeeld onder de openbare ziekenhuizen vanaf 1 juli 
2010, met toepassing van het inhaalmechanisme voor het jaar 2009 en het eerste semester van 

2010. Dit budget is bedoeld om aan al het ziekenhuispersoneel dat niet valt binnen de 

toepassingssfeer van het KB betreffende het verpleegkundig plan dezelfde 

loontoeslagvoorwaarden toe te kennen als deze die voorzien zijn in het besluit betreffende het 

verpleegkundig plan. Dit budget werd toegekend via onderdeel B9 van het BFM.  

De verdeling gebeurde naar rato van de respectieve budgetten B2 op 30 juni 2008. 

 

Een budget van 3.200.000 euros (index 01/01/2011) is ten aanzien van de privéziekenhuizen 

opgenomen in het budget van het Sociaal Akkoord 2011, opdat ze, zoals de openbare 

ziekenhuizen, vanaf 1 januari 2011 aan al het ziekenhuispersoneel dat niet valt binnen de 

toepassingssfeer van het voornoemde KB betreffende het attractiviteitsplan voor het 

verpleegkundig beroep, dezelfde loontoeslagvoorwaarden kunnen toekennen als deze die in 

dit besluit zijn voorzien. 

Het zal worden toegekend via onderdeel B9 van het BFM. 
  

Dit budget werd berekend door het budget van de openbare sector te extrapoleren rekening 
houdend met het aandeel van de privésector (cijfers uit de sociale akkoorden van 2005, hetzij 

64,57 % voor de privésector). 1.795.598*64,57/35,43 = afgerond 3.273.000 euro. Het 
beschikbare budget is dus nagenoeg identiek aan het geraamde budget. 

 
Wat de budgetten B9 betreft, wordt voorgesteld: 

 

1. om het systeem dat werd toegepast voor 2009 en 2010 in de openbare sector niet te 

wijzigen. 

2. om vanaf 2011, dezelfde verdeelsleutel te hanteren voor alle ziekenhuizen, openbare 
en privé, elk van 2 sector binnen zijn eigen begroting, voor wat betreft de uitbreiding 

van de maatregel ‘onregelmatige prestaties’ tot het ander personeel. 
3. om als verdeelsleutel het aantal VTE te nemen die niet gedekt zijn door het KB van 22 

juni 2010 en die werkzaam zijn in een kostenplaats begrepen tussen 020 en 899 (op 
basis van de laatst beschikbare FINHOSTA - gegevens). 

4. om geen herziening te plannen gelet op twee gesloten budgettaire enveloppen en lage 

bedragen. 
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