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ZORGsector  
‘Premie titels en bekwaamheden verpleegkundigen’ 

Versie 20100819 – Guy Crijns 

Onderwerp: 
Vanaf 2010, zal conform het protocol nr. 2010/01 van 17 maart 2010 van het federale comité C en het 
KB van 22 juni 2010 (BS 07 juli 2010) een jaarlijkse premie uitbetaald worden aan de verpleegkundigen 
met een bijzondere titel of bekwaamheid.  
 
Bedrag: 

 Titel Bekwaamheid 

Bedrag volgens het sectoraal 
akkoord 

1678,5€ 500€ 

Geïndexeerd bedrag op 
1.7.2010 

3341,5€ 1113,8€ 

 
Indexatie voor de openbare sector: 
De basisindex bedraagt 138,01. 
De geïndexeerde premie op 1.7.2010: bekwaamheid: 1113,8 € en titel: 3341,5€. 
 
Bedrag gefinancierd door de werkgever: 
Voor de bekwaamheidspremie: 1113,8€ + 34,67% (werkgeversbijdrage) (386,15€) = 1500€ 
Voor de premie van toepassing op de titels: 3.341,5 € + 34,67% (1158,5€) = 4500€ 
 
Voor wie: 

Betrokken bekwaamheden Datum MB Opmerking 

1. Verpleegkundige met een 
bijzondere deskundigheid in de 
geestelijke gezondheidszorg en de 
psychiatrie 

 Advies NRV van 18.03.2010 

2. Verpleegkundige met een 
bijzondere deskundigheid in de 
geriatrie 

MB van 19 april 
2007 – BS 08 juni 
2007. Einde 
overgangsperiode: 
30.9.2010 

Verlenging van de 
overgangsmaatregel tot 30 
sept. 2012 

3. Verpleegkundige met een 
bijzondere deskundigheid in de 
wondzorg 

 Ontwerp 

4. Verpleegkundige met een 
bijzondere deskundigheid in de 
palliatieve zorg 

 Advies NRV van 16.10.2007 en 
19.05.2009 

5. Verpleegkundige met een 
bijzondere deskundigheid in de 
diabetologie 

MB getekend? Advies NRV van 16.10.2007 en 
19.05.2009 w
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6. Verpleegkundige met een 

bijzondere deskundigheid in de 
evaluatie en behandeling van de 
pijn  

 Ontwerp 

 
Bijzonder beroepstitel: bijkomende 1jaarpremie van 3.341,50€ (bruto geïndexeerd bedrag op 1.1.2010) 

1. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de pediatrie 
en de neonatologie 

(MB getekend) Advies NRV van 16.10.2007 en 
15.0.2009 

2. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de 
geestelijke gezondheidszorg 
en de psychiatrie 
 

 Advies NRV van 18.03.2010 

3. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de 
volksgezondheid 

  

4. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de geriatrie 

MB 19 april 2007: 
Einde 
overgangsperiode: 30 
september 2010 

Verlenging van de 
overgangsmaatregel tot 30 
sept. 2012 

5. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de 
intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg 

MB van 19 april 2007 
– BS 9 juni 2007 

 

6. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de 
oncologie 

MB van 28 januari 
2009 – BS 18 februari 
2009 – MB 8 
september 2009 – BS 
9 oktober 2009. 
Einde van de 
overgangsperiode: 31 
december 2013 

Advies NRV van 16.10.2007 en 
30.03.2009 

7. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de 
medische beeldvorming 

  

8. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de 
stomatherapie en de 
wondzorg 

 (ontwerpfase) 

9. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de peri-
operatieve zorg, operatie-
assistentie en instrumentatie 

 Advies NRV van 18.03.2010 w
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10. Verpleegkundige 

gespecialiseerd als 
perfusionist 

  

11. Verpleegkundige 
gespecialiseerd in de 
anesthesie 

  

 
Voorwaarden: 
Men moet effectief in een dienst, functie of een zorgprogramma werken waar deze specialisatie 
aangeboden wordt of in een rusthuis voor bejaarden of een RVT werken. 
 
Uitbetaling van de premie door de werkgever: 
De premie wordt jaarlijks in de maand september betaald door de werkgever.  
De premie wordt betaald a prorata van de arbeidsduur en het aantal gewerkte maanden van 1 
september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopend jaar.  
NB: Dankzij het akkoord van 17 maart 2010, kan men via lokale onderhandelingen beslissen de premie 
maandelijks uit te betalen.  
 
Attest voor de ziekenhuizen, terug te sturen naar de FOD Volksgezondheid ter bevestiging dat de premie 
werd toegekend aan de rechthebbenden. Toegevoegd aan de bijlage van de circulaire BFM van 07-07-
2010. Handtekening van de beheerder en het lokale overlegcomité. 
 
Wettelijke bepalingen: 
- Akkoord Federaal Comité C van 17 maart 2010 

 Indien titel (Oncologie, DSI, geriatrie) (binnenkort pediatrie en neonatologie) 

Voor 2010: 1678,5€ netto (= 4500€ bruto + werkgeverslasten) 
Voor na 2010? 2250€ netto (= 6750€ B + WL) 
 

 Indien bekwaamheid (geriatrie) (binnenkort diabetologie) 500€ netto (= 1500€ bruto  + WL) 

NB: De MB zijn ondertekend voor de bijzondere beroepstitels in pediatrie en neonatologie en 
voor de bijzondere beroepsbekwaamheid in diabetologie. 
Na publicatie zullen deze ook onder de premie vallen. 
 
KB van 22 juni 2010 (BS 7 juli 2010) betreffende de uitvoering van het attractiviteitplan voor het 
beroep van verpleegkundige inzake de premies voor de bijzondere beroepstitels en  
- bekwaamheden en de onregelmatige prestaties. 
 

 Voor de ziekenhuizen 

Circulaire van 21 december 2009 (BFM op 1 januari 2010): bepaalt dat een budget van 37,275 
miljoen euro werd vrijgemaakt om geleidelijk aan de erkenning van de Bijzondere Beroepstitels 
(BBT) en van de Bijzondere Beroepsbekwaamheden (BBB) op te waarderen. Dit budget werd 
toegevoegd aan het onderdeel B. 
 

 Voor de ROB/RVT (drager van de titel of bekwaamheid in geriatrie). 
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