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Sociale akkoorden gezondheidssectoren – Stand van zaken. 

De VIde Staatshervorming heeft het sociaal overleg bijzonder bemoeilijkt. De regeringen van de 

verschillende overheidsniveaus hebben inderdaad beslist sociale akkoorden te sluiten in de sector 

voor gezondheidszorgen binnen hun eigen bevoegdheidsveld (federaal, Cocom, Cocof, Wallonië). 

De stand van vordering en vooral de inhoud van de onderhandelingen schommelen van de ene 

entiteit tot de andere. In werkelijkheid valt deze toestand binnen de logica van de 

Staatshervorming maar veroorzaakt niettemin een zorgwekkende toestand binnen onze sector 

inzake concurrentiepositie voor het aanwerven van verplegend personeel (hedendaags 

voorbeeld: vier dagen bijkomend verlof in hospitalen tegenover rusthuizen, Vlaanderen heeft de 

betaling van premies wegens titels en kwalificaties afgeschaft voor verplegers aangeworven 

vanaf 2 september 2016, terwijl dit recht blijft bestaand bij de GGC en in Wallonië). 

a) Bevoegdheid van de Federale Staat : 

Een federaal sociaal akkoord werd net ondertekend (federale sectoren: voorbeeld ziekenhuizen, 

thuisverzorging): gesloten voor een termijn van vijf jaar, hebbende voornamelijk betrekking op: 

- de progressieve implementatie in de barema’s van deze nieuwe functieclassificatie van het IFIC. 

Deze nieuwe classificatie, goedgekeurd in paritaire commissie, wordt gekenmerkt door het feit 

dat bij het enige criterium van het diploma, vastgelegd door de huidige arbeidsovereenkomsten, 

dat betreffende de uitgeoefende functie wordt toegevoegd. De kost van deze implementatie tot de 

kruissnelheid wordt bepaald op 409 miljoen. Gelijklopend met de progressieve implementatie van 

de premies en uitkeringen, worden afgeschaft: (de premie voor titel en kwalificatie, de uitkering 

voor het diensthoofd, de bijdrage thuis en in residentie. 

- onder voorbehoud van de noodzaak de dienstbehoeften tegemoet te komen : periode van 2 

verlofweken met 3 weekends, voorrang voor het verhogen van de arbeidstijd van de deeltijdse 

contracten en voor onbepaalde duur, uurrooster in 3 fasen : fase 1 uurrooster voor één maand 

uitwerking tot 3 maand eerder en zonder overuren, fase 2 tot één maand voor het in voege treden 

van aanpassingsmogelijkheid onder gemeenschappelijke toestemming behoudens indien 

dienstnoodzakelijkheid en uitputting van alle mogelijkheden van de mobiele teams, fase 3  7 dagen 

vóór het uitvoeren van de prestatie, geen aanpassing behoudens onder gemeenschappelijke 

toestemming mits versterking van de mobiele teams door de Maribel (gebruik van de tax shift) 

- voorzorgpolitiek psycho-sociale risico’s 

 



 

b) Vlaanderen: 

Vlaanderen loopt niet bijzonder vooruit maar beoogt duidelijk een voorrang te verlenen aan de 

implementatie van het IFIC in de barema’s voor rusthuizen. Ze heeft reeds de betaling opgeheven 

van de premies voor titels en kwalificaties. Ze investeert daarentegen in het openen van nieuwe 

bedden en in de omschakeling in bijkomende RVT’s. 

c) Brussel:  

De Brusselse regering heeft aangekondigd een budget te begroten van 11 miljoen euro. De 

verdeling tussen de verschillende sectoren niet-verhandelbare goederen en diensten is nog niet 

bepaald, noch het voorziene maatregeltype. De arbeidsverkorting met compenserende 

aanwerving blijkt echter voordeel te boeken. De confederatie van werkgevers van de sector niet-

verhandelbare goederen en diensten toont een voorkeur voor een sociaal klassieke Maribel 

financiering. 

Er is dus geen sprake van barema’s herziening. 

d) Wallonië : 

De Waalse regering heeft nog niet officieel bevestigd de verbintenis te volgen van haar 

voorganger nl in drie fasen een budget te begroten van 30 miljoen voor een sociaal akkoord. De 

Franstalige syndicaten en Unessa dringen aan bij FEMARBEL teneinde het ondertekenen te 

aanvaarden van een sectoriele overeenkomst mits het toekennen van twee bijkomende 

verlofdagen met compenserende aanwerving maar op grond van een financieringssysteem 

mutatis mutandis afgeleid van datgeen van de einde carrière. 

Op dit stadium beschouwen wij geen enkele verbintenis te kunnen aangaan zolang de toestand 

tussen Brussel en Wallonië niet duidelijker is. 

Wij houden U op de hoogte van de opvolging. 
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