BBK PZ – gevolgen van de bevoegdheidsoverheveling naar Vlaanderen
Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor het
ouderenbeleid en de categorale ziekenhuizen (ziekenhuizen met geïsoleerde G-bedden
(geriatrie) of Sp-bedden (revalidatie)), en dus ook voor de financiering ervan. De Vlaamse
Regering schortte de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid en voor de
bijzondere beroepstitels op in de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair
verantwoordelijk is. Ze wijzigde daarvoor principieel het koninklijk besluit over het
attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen communiceerde een aantal vragen en
bekommernissen uit het werkveld aan de bevoegde overheid. Zo is/was er onduidelijkheid
of de opschorting enkel geldt voor nieuwe aanvragen of ook voor reeds goedgekeurde
dossiers uit de woonzorgcentra. Daarnaast is er de vaststelling dat de opschorting bijzonder
demotiverend is voor veel verpleegkundigen in de woonzorgcentra die ook gestreefd hebben
naar bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden. Bij directies ontstaat de
vrees voor een negatieve impact wanneer titels en bekwaamheden in de ziekenhuizen wel
zullen blijven bestaan en daardoor opnieuw loonverschillen tussen de verschillende
zorgsettings gecreëerd worden.
In afwachting van een officiële algemene communicatie hieromtrent, ondersteund door
bevoegd minister Jo Vandeurzen, vernamen we van de administratie het volgende:
-

-

De Vlaamse Regering heeft een principiële beslissing genomen, maar het betreft nog
geen definitieve beslissing. Veranderingen aan de beslissing zijn niet uitgesloten, en
dat omwille van (verplichte) adviesvragen aan de Raad van State, bespreking met alle
ministers, bevoegd voor Volksgezondheid op de volgende interministeriële
conferentie … ;
De draagwijdte van een definitieve beslissing communiceren is dus nog niet
mogelijk;
In het dossier dat principieel werd goedgekeurd wordt er voorzien in een “behoud
van verworven rechten”: wie de premie reeds ontvangt (voor de inwerkingtreding
van de maatregel), zal die blijven ontvangen.

Zodra we in het bezit zijn van de officiële algemene communicatie zullen we deze zeker
opnemen in een volgende Nieuwsflash.

Erkenningscommissie
In gevolge de goedkeuring door de Vlaamse Regering van een aantal besluiten op 15 januari
2016 zal ook een nieuwe erkenningscommissie, afdeling bijzondere beroepsbekwaamheid
palliatieve zorg worden samengesteld. In afwachting van de samenstelling is er geen risico
op een onderbreking in het erkenningsproces. De Nederlandstalige leden van de afdelingen,
zoals die werkzaam waren op de FOD Volksgezondheid, kwamen voor adviesverlening op 8
februari 2016 voor het eerst samen in het Ellipsgebouw van de Vlaamse overheid in Brussel.
Binnenkort worden de beroepsverenigingen door het Agentschap Zorg en Gezondheid
aangeschreven om (nieuwe) kandidaten voor te stellen. De vier Nederlandstalige leden van
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de ontbonden federale erkenningscommissie kunnen zich opnieuw kandidaat stellen. De
nieuwe Vlaamse erkenningscommissie, afdeling bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve
zorg zal 8 leden tellen waarvan 4 de BBK PZ hebben.
We houden u op de hoogte.

De nieuwe besluiten hadden ook een aantal gevolgen voor de procedure (o.a. de aanvraag)
en voor de helpdesk bij vragen. U vindt de nieuwe regelgeving op onze webpagina vorming
training opleiding » bijzondere beroepsbekwaamheid. De gevolgen voor de procedure vindt u
terug op onze aparte webpagina vraag & antwoord m.b.t. bijzondere beroepsbekwaamheid
palliatieve zorg.
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