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Geachte heer Minister, 

 

Met dit schrijven informeer ik u graag over  het advies van de Federale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen  van 18 november 2021, met betrekking tot het 
zorgpersoneelfonds, als antwoord op uw adviesvraag van 17 november 2021.  

 

Inleiding 

Het hierbij voorgestelde advies is een ambitieus voorstel tot integratie van het 
zorgpersoneelfonds in onderdeel B2 van het Budget van Financiële Middelen. Hierbij werd 
de nodige aandacht besteed aan een technische uitwerking van die integratie.  

Het advies vormt onderdeel van een langetermijnvisie en volgt de wens van de Federale 
Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen om in te zetten op het moderniseren en vereenvoudigen 
van het Budget van Financiële Middelen.  

De voorgestelde tekst is in lijn met de objectieven van de Wet tot oprichting van een 
zorgpersoneelfonds, door de financiering direct te linken met de activiteit op de 
zorgeenheden, het operatiekwartier, spoedgevallen en het chirurgisch dagziekenhuis.  

 

Onderdeel B9 

De FRZV neemt akte van de aankondiging in uw meest recente adviesvraag waarbij het 
zorgpersoneelfonds geïntegreerd wordt in onderdeel B9 op basis van een regel van drie, 
gebaseerd op lijnen 200 en 9000 van onderdeel B2 en wijst op de volgende elementen: 
 

o De FRZV is verbaasd over de absolute nood aan snelheid. Er was al aangekondigd 
dat model A op basis van BFM 01/07/2021 kon worden opgesteld. Bovendien zullen 
de uitgaven nooit helemaal in lijn liggen met de in model A voorziene uitgaven, 
aangezien de loonlast niet op voorhand precies in te schatten valt. 

o Deze voorgestelde oplossing bevat enkele belangrijke nadelen: niet enkel staat deze 
financieringswijze verder af van de oorspronkelijke doelstelling van de wet om 
prioritair één VTE toe te voegen aan de zorgeenheden en spoedgevallen, 
operatiekwartier en dagziekenhuis, maar ze neemt niet alle financieringselementen 
van zorgpersoneel in aanmerking. Zo zijn er bijvoorbeeld voor Sp-diensten andere 
lijnen in B2 ter vervollediging van de B2-financiering die niet zijn meegenomen. 
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o De FRZV vreest dat het in de toekomst heel moeilijk wordt om de 
verdelingsmechanismen nog aan te passen aangezien dan alle aanwervingen al 
structureel en ingevuld zullen zijn. 

o De FRZV begrijpt wel sommige verzuchtingen van de Minister en wil daarom een 
tegenvoorstel doen dat zowel aan deze verzuchtingen tegemoetkomt, als dichter 
aanleunt bij de oorspronkelijke doelstelling van de wet om prioritair één VTE toe te 
voegen aan de zorgeenheden en spoedgevallen, operatiekwartier en dagziekenhuis 
en een toekomstige integratie vereenvoudigt. Dit tegenvoorstel is ook voor de 
administratie eenvoudiger te implementeren dan een volledige integratie en geniet de 
unanieme steun van de FRZV 
Concreet verwijzen we hiervoor naar het advies waarin dit voorstel is opgenomen als 
overgangsmaatregel. 
 

Ten slotte kan de FRZV de wens om de middelen in B9 uit te keren begrijpen, maar vraagt 
de Raad om de bedragen voor 2021 niet aan te passen. We menen dat dit ook niet de 
intentie is, hoewel de tekst hierover ruimte laat voor interpretatie.   
 
De FRZV vraagt met aandrang aan de Minister om dit voorstel in overweging te nemen. 

 

Hoogachtend, 

Namens de Voorzitter, 

Margot Cloet 

 

 

 

Annick Poncé 

directeur-generaal ad interim 
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