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ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw. 

UNION GENERALE DES INFIRMIER(E)S DE BELGIQUE asbl. 

ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 

 

Bruxelles, 10 mars 2016 

 

Verslag Raad van Bestuur van de AUVB-UGIB-AKVB 8 maart 2016 

 

Aanwezig 

ABIHH   Anne Bennert  
ACN Geoffroy Berckmans, Anne-Marie Solé 
AFISCEP Maria-Pia Delconte 
AFISO Myriam Pietroons 
AUVB-UGIB-AKVB Wouter Decat, Deniz Avcioglu 
BVPV Daniël Schuermans 
COMPAS Christine Heymans 
FIIB   Meidhi Dellaturca 
FNBV Jet Van Hoek, Katrien Duthoo, Liesbeth Van Heck   
KPVDB Josiane Fagnoul 
MEDERI : Christine Van Cante 
NVKVV  Marc Koninckx, Magda Vermeulen, Hendrik Van Gansbeke 
VVOV Monique Van Hiel 
VVVS Door Lauwaert 
 

Verontschuldigd: 

ACN   Paul Sonkes, Kathy Delabye 
ABIHH   Yves Velghe  
BELSECT  Filip Desomer   
Endofic   Agnès Darquennes 
FNBV   Stéphanie Blontrock 
FNIB Alda Dalla Valle 
GIFD Nadine Chard’homme 
KPVDB Annemie Ernst 
VBVK Julien Libbrecht 
VVVS Claudia Peeters 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 16 februari 2016. 
2. Financieel verslag 2015 - begroting 2016 (boekhoudkundig). 

3. Voorstel van financiering voor ledenorganisaties die bijdragen aan de oproep voor projecten 
voor de AUVB (Alda) 

4. Lancering van oproepen voor projecten: voorstellen 
a. Bestand "zware beroepen" 
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b. Dossier: Normen voor de Rust en Verzorgingstehuizen (RVT): kwaliteit en 
personeel 

5. Opvolging bespreking "etnische groep" 
6. Stand van zaken: opleiding tot verpleegkundige: bachelors, HBO5-brevet 

a. Vlaanderen 
b. Wallonië 
c. Duitstalige Gemeenschap 

7. Stand van zaken: werkgroep functiedifferentiatie 
8. Stand van zaken en lancering van de actie van AUVB 
9. Verslagen van de drie kamers 

a. Nederlandstalige Kamer 
b. Franstalige Kamer  
c. Duitstalige Kamer 

10. Nieuws van FRV – CTAI en andere commissies 
11. Informatie: 

a. Gesprek Kabinet De Block 
b. Gesprek met Franstalige politici 

12. Varia 
 

Verloop 

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2016 

Er ontbrak iets op blz. 4, daar was een zin onvolledig. Dit wordt verbeterd.  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Voorstelling van het financiële verslag 2015 & begroting 2016 door Stéphane Courtin, 

boekhouder 

De heer S. Courtin, boekhouder geeft uitleg bij het financieel overzicht voor 2015. Er werden twee 

financiële documenten voorgelegd, het resultatenverslag en de financiële balans. Er was nadien 

mogelijk tot vraagstelling.  

 

Dhr. Van Gansbeke, legt uit dat onze omzet op voorhand bekend is (365.000 euro subsidies) maar 

het is mogelijk dat we dit theoretische bedrag niet terugzien in onze rekeningen. Op 

boekhoudkundige documenten kunnen we niet in een oogopslag de 365.000 euro voor het 

betreffende jaar zien. Dit zouden we zichtbaar moeten kunnen maken voor een beter inzicht. 

Volgens de boekhoudkundige regels staan ons resultaat ze rekeningen steeds "negatief" omdat 

AUVB de subsidies met uitstel krijgt (d.w.z. in 2016 krijgen we wat we in 2015 hadden moeten 

ontvangen). In deze context en om de rekeningen inzichtelijker te maken voor leden, wordt er 

voorgesteld om 2 boekhoudingen bij te houden, een officiële voor het RIZIV en een officieuze voor 

het bestuur. De officieuze boekhouding zou alle verrichtingen van het betreffende jaar bevatten, 

zonder overdracht naar het volgende jaar, zodat we het hele jaar kunnen overzien. 

 

Er wordt uitgelegd dat we een deel van de subsidies van 2013 hebben moeten teruggeven  aan 

het RIZIV. Op dit moment moeten we zorgen dat we steeds drie maanden kunnen overbruggen, 

want we ontvangen de subsidies in deze termijnen.  

 

Voor het RIZIV moeten we de rekeningen indienen vóór 1 juni. 
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Er is ongeveer 70.000 euro marge in de balans van 2016 ten opzichte van 2015, omdat we in 2015 

de ronde tafels hebben gefinancierd. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor een aantal extra 

initiatieven.  

De Raad van Bestuur keurt het financiële verslag en de begroting goed. 

3. Voorstel van financiering voor ledenorganisaties die bijdragen aan de oproep voor projecten 

voor de AUVB  

Dit punt wordt uitgesteld naar de vergadering van mei 2016. 

 

4. Lancering van oproepen voor projecten: voorstellen 

a. Bestand "zware beroepen" 

b. Dossier: Normen voor de Rust en Verzorgingstehuizen (RVT): kwaliteit en personeel 

Dit punt werd niet behandeld. 

 

5. Opvolging bespreking "etnische groep" 

Dit punt wordt uitgesteld naar de vergadering van mei 2016. 

 

6. Stand van zaken: opleiding tot verpleegkundige: bachelors, HBO5 & brevet 

De mail van de heer Edgard Peters wordt voorgelezen: 

Discussie: 

- Er wordt voorgesteld om de drie gemeenschappen te raadplegen. 

- Wat moet er gebeuren met de bachelor en HBO5? 

- De mail spreekt tegen wat er gezegd werd voor HBO5 en het werk dat in Vlaanderen reeds 

werd verricht. 

- Wat de Federale Minister van Volksgezondheid voorstelt, gaat in tegen wat wij wensen. 

Daarom moeten de 3 gemeenschappen hun eisen op elkaar afstemmen. 

- In de laatste gesprekken kwamen de kabinetschefs op een aantal zaken terug tot het oude 

voorstel van Mevrouw Milquet. Zo krijgen de syndicaten geen inspraak. We moeten erop 

letten dat er geen verdeeldheid ontstaat. 

- Over het Waalse politieke standpunt is er geen duidelijkheid.  

- In Vlaanderen doet het Kabinet van minsiter Crevits zijn woord gestand om HBO5 te 

behouden, met een duidelijk onderscheid van de bachelor en een andere titel. HBO5 zal 

dus niet conform zijn aan de Europese richtlijn.. Dit wordt dus een typisch "Belgische" 

oplossing. 

- We moeten er ook rekening mee houden aan denken dat er onderhandelingen 

plaatsvinden tussen de sociale partners. De vakbonden stellen in deze onderhandelingen  

dat de twee verpleegkunde-opleidingen dezelfde benaming dienen te  krijgen en zelfs op 

een identieke wijze verloond moeten worden. 

- Er zijn nog 14 dagen voor de Interministeriële conferentie, in feite 8 dagen om de mensen 

te overtuigen dat wat ons te wachten staat echt absurd is. 

 

Het compromis in Vlaanderen is: 
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Een bachelor-opleiding verpleegkunde over 4 jaar; conform de Europese richtlijnen; De 

afgestudeerden krijgen de Europese titel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene 

zorg. In het vierde jaar dienen de studenten een contractstage te volgen. 

Als de HBO5 in Vlaanderen wordt aangepast, zouden bepaalde vakken minder belangrijk worden 

(kraamverpleegkunde), waardoor deze niet meer conforme de Europese richtlijn is. Voor deze 

verpleegkundigen is er dan geen vrij verkeer in de EU. 

Gediplomeerden van HBO5 zouden een andere titel moeten dragen dan die van verpleegkundige. 

Ze moeten autonoom en complementair zijn aan verpleegkundigen. Ze mogen echter alleen in 

bepaalde gestandaardiseerde sectoren tewerkgesteld worden en niet in deze die een specialiteit 

vereisen zoals de IC. Ze vereisen dus een ander profiel en andere kwalificaties, en daarom moeten 

ze een andere titel krijgen dan die van verpleegkundige. 

We moeten een akkoord bereiken over de inhoud van de opleiding. 

 

Laat het wel duidelijk zijn dat dit alleen geldt voor toekomstige verpleegkundigen en niet voor 

degenen die al in het beroep staan. 

 

Bespreking van de RvB: 

- Hoe worden ze in het veld gedifferentieerd? 

Door de plaats van twerkstelling, maar de kans bestaat dat bachelors en HBO5 toch op dezelfde 

plaatsen tewerkgesteld worden. Theoretisch kunnen HBO5 in veel sectoren werken, maar niet in 

de specifieke sectoren zoals het kraamziekenhuis, oncologie, enz. Het weze duidelijk dat we geen 

sectorverdeling wensen zoals bijvoorbeeld de bachelors in de ziekenhuizen en de gebrevetteerden 

in de WZC. Zelfs als er op het veld een risico bestaat dat 100% van de bachelors naar de 

ziekenhuizen gaan. Daarom werd vanuit de werkgeverskant voorgesteld dat het aan de directies 

van de verpleegafdelingen zelf is, om te bepalen hoe ze de vermenging bacherlor-HBO5 wensen 

te organiseren.  

In de routinematige of complexe verzorging zullen er altijd bachelors nodig zijn voor elke shift. We 

zouden erkenningsnormen moeten hebben volgens de behoeften.  

De moeilijkheid is dat bachelors in de hiërarchie boven HBO5 geplaatst zouden worden, terwijl dat 

niet wenselijk is. 

 

In Wallonië voldoet de opleiding tot het brevet niet aan de normen van Bologna. Wallonië zal 

uiteindelijk sancties oplopen als HBO4 blijft bestaan. Bovendien zal de opleiding tot 

gebrevetteerde ook in Frankrijk niet meer erkend zijn. De Franse studenten die in België studeren 

zullen daardoor niet meer in hun eigen land tewerkgesteld kunnen worden. Wellicht zullen ze dan 

ook voor hun opleiding niet meer naar België blijven komen. 

 

De hele RvB is het erover eens dat we slechts een enkel verpleegkundig niveau wensen. 

Tot slot stellen we voor: 

 

1.  Bacheloropleiding in 4 jaar: volgens de Europese richtlijn 2013/55/EU wordt de titel 

Verpleegkundige Verantwoordelijk voor Algemene Zorg (VAZ-verpleegkundige);  

2. Eén enkele opleiding HBO5 in het Vlaamse Gewest, in het Waalse Gewest en in het 

Duitstalige gewest; 
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3. Een opleiding HBO5 in 3 jaar 

4. De opleiding HBO5 houdt geen EU-erkenning in als Europese  - verpleegkundige; 

5. De opleiding HBO5 leidt niet tot de titel van verpleegkundige; 

6. De Bacheloropleiding en HBO5 leveren 2 verschillende professionele profielen op, 2 

verschillende bevoegdheidsprofielen en twee afzonderlijke titels; 

7. Deze verschillen (genoemd onder punt 6) zijn opgenomen in het K.B.78 (gewijzigd op 

10 mei 2015) 

 

Deze conclusies worden per post gestuurd naar de Ministers en de Partijvoorzitters om ze te 

informeren over de wensen van de AUVB. 

 

7. Stand van zaken: werkgroep functiedifferentiatie 

De voorzitter vraagt een verslag. 

 

De werkgroep (WG) functiedifferentiatie: werd voorgelegd op Federaal niveau. Er is op federaal 

niveau gevraagd om de WG nog 6 maanden te laten voortwerken en om definities en 

omschrijvingen op te maken voor de consultant, de specialist, de directeur van de 

verpleegkundeafdeling, enz. 

 

De Praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg: Op niveau van de FRV is hierover onlangs 

een werkgroep opgestart, dit op het verzoek van huisartsen, die hun vraag herhalen opdat een 

nieuwe beroepsgroep ‘prakijkassistenten’ zich bezighouden met administratieve taken en enkele 

meer technische zaken in de huisartsgeneeskunde. Bij de huisartsen is er geen eensgezindheid en 

de standpunten lopen sterk uiteen. In de werkgroep van de FRV zou gewerkt worden aan een 

duidelijk standpunt in dit dossier. De aanwezigen van de RvB herhalen dat ze de nieuwe 

beroepsgroep als praktijkassisent in de eerstelijnsgezondheidszorg niet wensen. 

De AUVB heeft vroeger al hierover een protestbrief verstuurd .  

De universiteit Antwerpen stelt als alternatief een opleiding voor voor ‘verpleegkundigen in de 

praktijk van de huisartsgeneeskunde’.  

 

WG over het verpleegkundige voorschrift: Dit punt werd niet behandeld omwille van de 

afwezigheid van de gemandateerde binnen deze werkgroep. 

 

WG deontologie: het eindverslag is afgewerkt en opgesteld. 

Het probleem is dat problemen met de deontologie voorgelegd moeten worden aan een 

provinciale commissie. Maar we kunnen stellen dat ze op een illegale wijze werken, want het 

comité neemt alleen beslissingen in zeer ernstige gevallen. Over meer gewone deontologische 

problemen kunnen ze zich niet uitspreken, anders heeft dat geen wettelijke waarde. Daaruit 

ontstaat de wens om iets nieuws op te zetten. De orde van geneesheren en de kinesitherapeuten 

zijn ook vragende partij. 

De WG deontologie vraagt in haar advies daarom om een nieuwe WG voor de verpleegkundige 

deontologie op te richten. Deze keer met een mandaat om een advies te geven over enerzijds de 
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werkwijze van een dergelijke deontologisch orgaan en anderzijds om de juridische knelpunten te 

benoemen en te adviseren. 

Deze nieuwe WG zal onder de FRV vallen, met het doel om in samenwerking met de andere 

zorgpartners een deontologisch orgaan op te zetten en om een deontologische code met eigen 

handelingen voor elke zorggroep uit te werken. 

 

Er is gevraagd naar een ‘genetisch’ adviseur, er werden twee kandidaten geselecteerd (Sylviane en 

Ellen de Wandeler), er zijn nog 2 kandidaten nodig voor Wallonië. 

 

8. Stand van zaken en lancering van de actie AUVB 

De affiches werden getoond aan de Nederlandstalige en Franstalige Kamers. De Franstalige Kamer 

gaat niet akkoord met de affiches. Ze moeten veranderd worden. Ze zullen aangepast worden. 

Als de leden suggesties hebben, mogen ze die sturen naar het secretariaat van AUVB.  

We moeten er wel aan denken dat we tijd nodig hebben voor het drukwerk en hoe langer we 

wachten, hoe langer het zal duren. 

Deze actie blijft nog noodzakelijk om ons standpunt duidelijk te maken, zelfs als het erop lijkt dat 

we een akkoord hebben bereikt met de Federale minister van Volksgezondheid. 

 

De affiches zullen elektronisch verstuurd worden naar de leden. 

 

9. Verslag van de drie Kamers 

a. Nederlandstalige Kamer 

Er is een een nieuw "bureau" voor de Nederlandstalige Kamer samengesteld. Dhr. Kris 

Vaneerdewegh wordt de voorzitter, Mevr. Hilde Driessens vicevoorzitter en Dhr. Pascale 

Vanmeenen is secretaris. Verder zijn ook Dhr. Door Lauwaert en Dhr. Lucien Speeckaert als 

bureaulid aangeduid. 

Er is een vergadering gepland betreffende de vraag van het kabinet Vandeurzen om een profiel 

van de verpleegkundige voor de toekomst en voor de specialisaties op te maken. 

 

b. Franstalige Kamer  

Behandelde punten: 

- De pamfletten, waarmee de Frantstalige Kamer het niet eens is. 

- De valorisaties en premies voor specialisaties in 2016; ze worden in 2016 normaal uitbetaald. 

Vanaf 2017 worden ze opgenomen in het salaris, maar we weten nog niet hoe. 

- Op 25 maart geeft mevrouw De Block een conferentie in Le Roeulx, Deniz (de Franstalige 

coördinatrice van AUVB) zal aanwezig zijn. 

- Een rooster voor de mandaten en spontane mandaten werd besproken. 

- Er is een vraag om een beroep te doen op een communicatiebedrijf om de AUVB beter bekend 

te maken. Het bedrijf waarmee we momenteel samenwerken is DOTPLUS. Dit bedrijf zal ook 

onze website beheren. "Hoe kunnen we in de toekomst beter communiceren en aanwezig zijn 

in de pers?" Antwoord: de twee coördinatoren zullen daartoe opgeleid worden. 

- Er wordt een WG pensioen en eindeloopbaan opgezet op verzoek van het bureau. De 

doelstelling is een verkenning van het veld en kennisname van het standpunt van de Minister 

van Pensioenen om een project op te starten met het oog op de integratie van de 

verpleegkundige in de "zware beroepen". 
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- Er zal een workshop voor de verschillende WG georganiseerd worden op 23 april 2016. De 

aanwezige personen worden verdeeld in werkgroepen en deze brengen dan aan het eind van 

de dag hun werkzaamheden samen. 

- Aanvraag voor financiering van het project "Profiel van het beroep en de bekwaamheden van 

de actoren die de student begeleiden in de bachelor verpleegkunde en klinische opleiding" van 

Cécile Dury, nog beslist door de Franstalige Kamer. De vraag word voorlopig afgewezen door 

de Voorzitter.  

 

c. Duitstalige Kamer 

De vergadering zal doorgaan op 22 maart 2016. 

 

10. Nieuwe FRV – CTAI en andere commissies 

Dit punt werd niet behandeld. 

 

11. Informatie: 

a. Gesprek Kabinet De Block 

De AUVB is uitgenodigd op het Kabinet van Mevrouw De Block op 24 maart. De punten waarover 

vanavond een beslissing werd genomen, zullen daar voorgelegd samen met de punten die op de 

voorbereidende bijeenkomst van 22 maart aan bod komen. Op 23 maart zal een agenda met 

voorstel van delegatie naar het Kabinet gestuurd worden.  

De voorzitter verwacht dat de vertegenwoordigers die naar het Kabinet gaan, dezelfde personen 

zijn die aanwezig zijn bij de bereidende vergadering. 

 

b. Gesprekken Franstalige politici 

Dit punt werd niet behandeld. 

 

12. Varia 

- We zijn nog niet sterk genoeg in lobbying. We moeten meer werken aan toegang tot de 

kabinetten, politieke contacten en politieke macht. 

- Er werd een aanvraag ingediend om lid te worden van de EFN. Als we aanvaard worden, kost 

dat ons 16.000 euro/jaar. De FNIB blijft lid van de EFN en we weten nog niet of twee 

verenigingen van een zelfde land lid mogen zijn.  

De voorzitter stelt voor om Deniz af te vaardigen als vertegenwoordiger van AUVB bij de EFN. 

 

------------------------- 

 

D. AVCIOGLU 

 

 

 
 
 
 
 
i 
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iSecretariaat-Secretariat AUVB-UGIB-AKVB: Pegasuslaan 5, 1831 Diegem (Brussels Airport)  

Email: secretariat@ugib.be; secretariaat@auvb.be           Website:  www.auvb.be  -  www.ugib.be  -  www.akvb.be               Tel: 02/709 20 70 
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