BBK PZ – gevolgen van de bevoegdheidsoverheveling naar Vlaanderen
Op 1 juli 2014 werden de gemeenschappen bevoegd voor de erkenning van de
gezondheidszorgberoepen. Na een transitieperiode van anderhalf jaar, wordt de
dienstverlening nu ook uitgevoerd binnen de structuren en gebouwen van de Vlaamse
gemeenschap, meer bepaald het Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Informatie en
Zorgberoepen. De personeelsleden van de dienst erkenning gezondheidszorgberoepen van de
FOD zijn per 1 januari 2016 overgedragen naar Zorg en Gezondheid en zijn gehuisvest in het
Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35 bus 38, 1030 Brussel, 10de verdieping. Het
erkenningsproces zal dus verder gebeuren door de vertrouwde medewerkers.
In de laatste week van 2015, en in de eerste weken van 2016 stond en staat alles in het teken
van de verhuis, en de installatie op de nieuwe werkplek. Deze verhuisbeweging heeft
onvermijdelijk enige verstoring van de goede dienstverlening tot gevolg, maar de
administratie doet haar uiterste best om de hinder tot een absoluut minimum te beperken.
Enkele aandachtspunten:
-

e-loket zorgberoepen: vanaf 5 januari 2016 is het “e-loket zorgberoepen” online op de
nieuwe website van het agentschap Zorg en Gezondheid. Dit e-loket voor o.a.
verpleegkundigen kan gevonden worden via deze link. Alle aanvragen kunnen voortaan
dus elektronisch bezorgd worden aan het agentschap. Authenticatie via e-ID is wel een
vereiste. Alle communicatie (ontvangstmeldingen, vragen naar het vervolledigen van een
aanvraag, besluiten, …) met de aanvrager zal voor elke aanvraag die ingediend is via het
e-loket via mail gebeuren en niet meer via post.

-

nieuwe procedureregelgeving: het herschrijven van respectievelijke procedurebesluiten,
met name de omzetting van de federale “Koninklijke Besluiten” naar “Besluiten van de
Vlaamse Regering” is voor wat de gezondheidszorgberoepen “verpleegkundige”,
“zorgkundige” en “paramedici” inmiddels afgerond. De Vlaamse Regering keurde de
respectievelijke besluiten definitief goed op 15 januari 2016. Deze procedurebesluiten
hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2016. (Deze besluiten van de Vlaamse
regering zullen nu ook op korte termijn in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd).
De erkenningsprocedure zal dus volgens de regels van deze procedurebesluiten gebeuren.
In afwachting van het samenstellen van de (nieuwe) erkenningscommissies is er geen
risico op een onderbreking in het erkenningsproces. De Nederlandstalige leden van de
afdelingen, zoals die werkzaam waren op de FOD Volksgezondheid, kunnen voor de
adviesverlening verder blijven samenkomen.

Nog even vermelden dat u met vragen m.b.t. BBK PZ nog steeds terecht kunt op ons speciaal
e-mailadres bbkpz@palliatief.be. Ook op onze webpagina’s vorming training opleiding » bijzondere
beroepsbekwaamheid en vraag & antwoord m.b.t. bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg kunt
u terecht voor informatie. De bovenstaande nieuwigheden zullen spoedig in de informatie op
beide pagina’s verwerkt worden.
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Tot slot: er is geen bijkomend nieuws m.b.t. de opschorting door de Vlaamse Regering van
de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid of voor de bijzondere beroepstitels in
de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair verantwoordelijk is (cf. Nieuwsflash
10/2015). De Federatie volgt dit nauwgezet op.
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