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Nieuwe voorstellen 2010
1. premie voor houders van de titels geriatrie, spoed- en urgentiediensten en oncologie
en de kwalificatie geriatrie, die tevens in de betrokken dienst tewerkgesteld zijn in
een ziekenhuis of in ROB of RVT.
Titel: jaarlijkse premie van 6750 euro (werkgeverslasten incl.) waarvan in 2010 een
eerste deel wordt toegekend ten bedrage van 4500 euro (werkgeverslasten incl.)
(min. netto = 1678,5 euro)
Kwalificatie: jaarlijkse premie van 1500 euro (werkgeverslasten incl.) (min. netto =
559,5 euro)
2. De 24 uren van een dag worden verdeeld in 4 uurperiodes:
o
o
o
o

Dag: 8 tot 18 uur
Avond: 18 tot 20 uur
Nacht: 20 tot 6 uur
Ochtend: 6 tot 8 uur

Vanaf 1 april 2010, zal een toeslag voor avondprestaties, overeenstemmend met 20%
van de baremawedde toegekend worden voor de uurschijf van 19 tot 20 uur,
ongeacht de dag van de week en exclusief weekend en feestdagen (en dit a prorata
van de effectief uitgevoerde prestaties in deze uurschijf), aan het personeel “aan het
bed van de patiënt”,
- In de ziekenhuizen (algemeen en psychiatrisch);
- In de ROB/RVT
- In de PVT;
- Aan de loontrekkenden in de thuisverpleging
De toeslag voor nachtprestaties, overeenstemmend met 35% van de baremawedde
wordt toegekend voor de uurschijven na 20u, ook indien de prestatie gestart werd
voorheen en eindigt voor middernacht. Dit geldt ongeacht de dag van de week en
exclusief zon- en feestdagen (en dit a prorata van de effectief uitgevoerde prestaties
in deze uurschijf), en voor het personeel “aan het bed van de patiënt”,
- In de ziekenhuizen (algemeen en psychiatrisch);
- In de ROB/RVT
- In de PVT;
- Aan de loontrekkenden in de thuisverpleging
Voorbeeld weekdag uurrooster 13u-21u: 13u tot 19u = 100%; 19u tot 20u: 120%;
20u tot 21u: 135%
Voorbeeld zaterdag uurrooster (ziekenhuizen/ROB/RVT)1: 13u-21u: 13u tot 19u =
126%; 19u tot 20u: 126%; 20u tot 21u: 135%
Voor wat het personeel “aan het bed van de zieke” betreft dat in de publieke sector
met het forfait (11%) betaald wordt, zal deze salaristoeslag gelijk zijn aan de
salaristoeslag voor de nacht, toegevoegd aan het basisbarema.

1

De toeslag op zaterdag bedraagt in de thuisverpleging 50%.

Voorbeeld weekdag uurrooster 13u-21u: 13u tot 19u = 111%; 19u tot 20u: 111% +
CHN; 20u tot 21u: 111% + CHN
Onder personeel aan het bed van de patiënt worden volgende personeelsleden
verstaan die werken in de diensten bedoeld artikel 8, a), b) en e) van het koninklijk
besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget
van financiële middelen van de ziekenhuizen:
- de verpleegkundigen ;
- de zorgkundigen ;
- de opvoeders in de psychiatrische afdelingen van de algemene ziekenhuizen
en in de zorgeenheden van de psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische
verzorgingstehuizen.
Berekening budget nieuw voorstel 1 – premies titels en kwalificaties
Initieel budget 2010 : 37,275 miljoen euro
Aantal titels en kwalificaties tewerkgesteld in de overeenstemmende diensten als basis van de
berekening:
Titels: 5300 aan 6750 euro (werkgeverslasten incl.)
Kwalificaties: 1000 aan 1500 euro (werkgeverslasten incl.)
Budget nieuw voorstel 1: 25,35 miljoen euro
Vrijgekomen budget : 11,925 miljoen euro
Vraag mbt de normen die in andere diensten een bepaalde titel vragen: De FOD
Volksgezondheid heeft twee gevallen ontdekt:
1. het zorgprogramma geriatrie vraagt een titel geriatrie maar gezien dit
zorgprogramma gekoppeld is aan de dienst geriatrie, zijn er geen extra.
2. pediatrie: deze titel is op heden nog niet erkend.
Berekening budget nieuw voorstel 2 – onregelmatige prestaties
Initieel budget: ziekenhuizen 44,7 miljoen euro (4,7 miljoen 2009 + 40 miljoen 2010) +
ROB/RVT/PVT 6,9 miljoen euro (2.234.299 2009 + 4.679.536 2010)+ thuisverpleging 1
miljoen euro
Nieuw budget: 64.538.835 euro (44.700.000) + ROB/RVT/PVT 6,9 miljoen euro ( 2.234.299
2009 + 4.679.536 2010)+ thuisverpleging 1 miljoen euro+ 11.925.000 vrijgekomen budget
a. Ziekenhuizen
Initieel budget ziekenhuizen: 44,7 miljoen euro (4,7 miljoen 2009 + 40 miljoen 2010)

Berekening van het initieel voorstel: 135% vanaf 19u30 ongeacht nachtprestatie of niet voor
verpleegsters
Referentiepunten:
- 70.450 door VG erkende bedden incl. de psychiatrische ziekenhuizen
- Een zorgeenheid omvat normaal 30 bedden maar om die verpleegsters tevens mee te
hebben die werken buiten een zorgeenheid bvb spoed en urgentiediensten, intensive etc
werken we met een fictieve zorgeenheid van 20 bedden van 19u30
- we rekenen dat er 2 VTE verpleegsters aanwezig zijn
- kostprijs 35% werkgeverslasten incl. 9,38 euro
Noodzakelijk budget: 41.301.313 euro

Berekening van het nieuw voorstel 2
Referentiepunten:
- 70.450 door VG erkende bedden (incl. de psychiatrische ziekenhuizen)
- Een zorgeenheid omvat normaal 30 bedden maar om die verpleegsters tevens mee te
hebben die werken buiten een zorgeenheid bvb spoed en urgentiediensten, intensive etc
werken we met een fictieve zorgeenheid van 20 bedden
- we rekenen dat er van 19u tot 20u 3 VTE = 2 verpleegsters + 1 zorgkundige aanwezig zijn
en na 20u voor 2 uren 2 VTE = 1 verpleegster + 1 zorgkundige of 2 verpleegsters
- kostprijs 20% werkgeverslasten incl. 5,36 euro
- kostprijs 35% werkgeverslasten incl. 9,38 euro 2
Noodzakelijk budget: 47.201.500 euro
Vraag mbt de opvoeders in de psychiatrische ziekenhuizen: gezien het aantal bedden in de
psychiatrische ziekenhuizen meetelt voor de berekening, zijn ze inbegrepen. Uit Finhosta
blijkt dat het om 566,42 VTE opvoeders gaat. In de psychiatrische afdelingen van de
algemene ziekenhuizen werken 32,74 VTE.
Tegenvoorstel berekening FIH-Wallonne / Santhea:
Santhea:
reële activiteit obv 10.187 bedden werd geëxtrapoleerd door Santhea naar de hele sector; dit
gaf een kost van 40.371.593 € (36.066.371 € verpleegsters – 4.471.222 € zorgkundigen)
salariskost 35%
Salariskost 20%
verpleegster
10,15 euro
5,8 euro
zorgkundige
8,4 euro
4,8 euro
FIH Wallonne 44.976.239 € (salariskost – onze berekening)
b. ROB/RVT/PVT
Initieel budget ROB/RVT/PVT: 6.913.835 euro ( 2.234.299 2009 + 4.679.536 2010)

Berekening van het initieel voorstel: 135% vanaf 20u30 voor avondprestatie die geen
nachtprestatie is voor verpleegsters en zorgkundigen
Referentiepunten:
- 128.391 door RIZIV erkende bedden
- verpleegsters en zorgkundigen
- ROB/RVT/PVT (PVT = 130.000 euro)
- reële activiteit obv 1528 bedden werd geëxtrapoleerd door FIH Wallonne naar de hele
sector; dit gaf 884.789 prestaties op jaarbasis3
- kostprijs 35% werkgeverslasten incl. voor verpleegster 9,14 euro en voor zorgkundige 7,11
euro
Noodzakelijk budget: 6.913.835 euro

Berekening nieuw voorstel 2
Referentiepunten:
- 128.391 door RIZIV erkende bedden
2

Opmerking administratie mbt de uurprijs overuur : uurkostprijs = gemiddeld een A1 verpleegk aan 15 jaar
anciënniteit – geen onderscheid zorgkundige/verpleegster A1/A2
3
Instellingen aangesloten bij FIH Wallonne ( 1 verpleegster + 2 à 3 aides-soignantes) hebben gemiddeld meer
personeel aanwezig dan de pure private ROB/RVT ; ook de publieke sector in Wallonië (UVCW) zou minder personeel
aanwezig hebben dan instellingen FIH Wallonne.

- ROB/RVT/PVT
- nieuwe enquête FIH Wallonne: reële activiteit obv 71 instellingen ( 6.747 bedden) werd
geëxtrapoleerd door FIH Wallonne naar de hele sector (128.391 bedden);
- kostprijs 35% werkgeverslasten incl. voor verpleegster (10 jaar anc. INAMI) 8,05 euro en
voor zorgkundige (8 jaar anc. INAMI) 6,27 euro + zaterdag van 26% naar 35% 2,07 euro
- kostprijs 20% werkgeverslasten incl. voor verpleegster (10 jaar anc. INAMI) 4,60 euro en
voor zorgkundige (8 jaar anc. INAMI) 3,58 euro + zaterdag van 26% naar 35% 1,61 €
Noodzakelijk budget: 15.817.444 euro + PVT: 796.863 euro
c.

Thuisverpleging

Initieel budget thuisverpleging: 1 miljoen euro
Initieel voorstel thuisverpleging: verhoging van de financiering van de onregelmatige
prestaties via de verhoging van 4de prestatie/dag met 10%
Huidig voorstel: verhoging van de financiering van de onregelmatige prestaties via een
verhoging vanaf de 3de prestatie/dag met 0,56 euro.
Dit geeft een budget van 1 miljoen euro.
Probleem: slechts 38% van het budget, die 1 miljoen euro, zal kunnen besteed worden aan
de loontrekkende thuisverpleegkundige, dus 380.000 euro.
Om aan de loontrekkenden in de thuisverpleging dezelfde verloning onregelmatige prestaties
(nieuw voorstel 2) te kunnen geven als de andere loontrekkenden, is 1.071.549,19 euro
nodig. Er is dus een tekort van 691.549,19 euro.
We stellen voor om de 1 miljoen met dit bedrag te verhogen maar dit bedrag (691.549,19
euro) zal niet verdeeld worden via de nomenclatuur maar via een andere wijze door het
RIZIV (bijv. Sociale Maribel).
Samenvatting : nieuw budget 64.538.835 euro
Avondprestaties
Initieel budget
Kost initieel
Kost
nieuw
voorstel
voorstel 2
ziekenhuizen
44.700.000
41.301.313
44.700.000
ROB/RVT/PVT
6.783.835
6.783.835
15.817.444
PVT
130.000
130.000
796.863
Thuisverpleging
1.000.000
1.000.000
1.691.549,19
Totaal
52.613.835
48.951.335
63.005.857

Voorstel
44.700.000
15.817.444
796.863
1.691.550
63.005.857

