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Jaarlijkse premie, bijzondere titel en beroepsbekwaamheden 

Ter herinnering voorziet het KB van 28 december 2011 met betrekking tot het uitvoeren van het 

aantrekkingsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectors, 

betreffende de premies voor titels en bekaamheden van beroeps bijzonderheden en 

ongemakkelijke prestaties, een premie voor de beoefenaars van de verpleegkunde. 

Deze premie dient te worden betaald aan de beoefenaars van de verpleegkunde, houder van een 

bijzondere beroepstitel van gespecialiseerde verpleger in geriatrie (BBT), van de bijzondere 

beroepsbekwaamheid met een bijzondere expertise in geriatrie of van een bijzondere 

beroepsbekwaamheid van verpleger met een bijzondere expertise in palliatieve zorgen 

(BBB). 

De premie dient te worden gestort door de werkgever: 

- Jaarlijks in september aan de beoefenaars van de verpleegkunde die de opleidings- 

en erkenningsvoorwaarden vervullen (Cf. infra); 

- pro rata hun arbeidstijd en het aantal gewerkte maanden van 1 september van 

het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar en rekening houdend met de datum 

van het behalen van de BBT of van de BBB. 

De door de werkgever gestorte premie bedraagt: 

- 3.689,07 € (bruto bedrag) per VTE verpleger drager van een BBB van 

verpleger(pleegster) in geriatrie. 

- 1.229,65 € (bruto bedrag) per VTE verpleger drager van een BBB van 

verpleger(pleegster) in geriatrie of verpleger(pleegster) met expertise inzake palliatieve 

zorgen. 



 

De betaling van de premies voor titels en bekaamheden werd door de Vlaamse gemeenschap 

ingetrokken met uitwerking vanaf 2 september 2016. Deze blijft echter van kracht en is 

verplicht voor de instellingen erkend door het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en de Duitse gemeenschap. 

Deze premie wordt gefinancierd door het RIZIV en dient te worden gefactureerd aan de 

Dienst voor gezondheidszorgen van het RIZIV. Het te financieren bedrag bedraagt: 

- 4.968,07 € (inclusief de sociale lasten van de werkgever) per VTE voor de 

verpleger(pleegster) houder van een BBT voor verpleger(pleegster) n geriatrie binnen 

de instelling. 

- 1.656,02 € (inclusief de sociale lasten van de werkgever) per VTE voor de 

verpleger(pleegster) houder van een BBB van verpleger(pleegster) met een bijzondere 

expertise inzake palliatieve zorgen in de instelling. 

Teneinde deze sommen te bekomen, dienen de betrokken instellingen aan de Dienst 

Gezondheidszorg van het RIZIV de volgende gegevens toe te sturen: 

 namen en voornamen van de betrokken beoefenaars van de verpleegkunde; 

 hun rijksregisternummer; 

 afschrift van hun titels of bekaamheden; 

 afschrift van hun arbeidscontract of de beslissing van hun benoeming of aanstelling en, 

voor iedereen, het aantal gepresteerde dagen of uren (of gelijkgesteld) als beoefenaar 

van de verpleegkunde vanaf 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het 

lopende jaar (in voorkomend geval de data van in en/of uit dienst treden.  

Een formulier ‘Betaling van de premie « Titels en bekaamheden in RVT/RH » wordt jaarlijks 

door het RIZIV via rondschrijven aan elke instelling verzonden. 

Het RIZIV stort deze financiering binnen de maand na het bezorgen aan de Dienst voor 

Gezondheidszorgen van de hierboven aangehaalde documenten. 

Vincent Fredericq, Secretaris-Generaal 

 


