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ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 
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Verslag van de Raad van Bestuur van AUVB-UGIB-AKVB van 
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ACN Geoffroy Berckmans, Martine Van Basselaere 

AFISO Christine Willems 
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Agenda: 
1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 8 maart 2016 
2. Verslag van de ontmoeting tussen de delegatie van AUVB-UGIB-AKVB met het kabinet 

De Block op 27 april 2016 

3. Reactie op de affichecampagne van AUVB-UGIB-AKVB door syndicaten en werkgevers 
aan Vlaamse kant – antwoord ? 

4. Voorstel van een lijst van selectiecriteria voor de kandidaturen van mandatarissen 
5. Voorstel van een evaluatieschema om de criteria vast te leggen voor de financiering 

van projecten 
6. Opvolging van de bespreking van de "werkgroep ethiek" 
7. Project "Dossier zwaar beroep" 
8. Project "Normen voor Rusthuizen en Rust- en Verzorgingstehuizen (RH-RVT): kwaliteit 

en personeel" 
9. Varia 

a. Lokalen AUVB-UGIB-AKVB 

b. IFIC 
c. Financieringsvraag voor een project van Cécile Dury 
d. Subsidieaanvraag "Congres RIFO" 

 
 
 
Verloop: 
 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 8 maart 2016 
Het verslag werd goedgekeurd. 
 

2. Verslag van de ontmoeting tussen de delegatie van AUVB-UGIB-AKVB met het 
kabinet De Block op 27 april 2016 

Uitleg verstrekt door Marc Koninckx: De ontmoeting was positief en vriendschappelijker dan 
die van 25 juni 2015. Er was meer openheid en minder geladen. 
Tijdens deze ontmoeting kreeg AUVB-UGIB-AKVB als eerste inzage in de visie van het kabinet 
voor de manier waarop het kabinet KB nr. 78 wil herzien. 
 
Uitleg over het verloop en de besproken punten tijdens de ontmoeting volgens het verslag 
van 27 april 2016 - Zie bijgevoegd document. 
Dit verslag omvat deels de uitleg gegeven door het kabinet aan de hand van een PPT en de 
vragen die de delegatie van AUVB-UGIB-AKVB gesteld heeft. 
Het document dat als PPT werd voorgelegd door het kabinet heeft onze vragen gedeeltelijk 
beantwoord. 
 
Bespreking: 

 De federale overheid is niet bevoegd voor onderwijs. Het opleidingsniveau is ook geen 
bevoegdheid van de Federale Regering. 

 Het verslag van de ontmoeting moet voorzichtig geïnterpreteerd worden, want het is 
het beeld en de visie van het kabinet De Block. 
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 NB: verpleegkundigen hebben ook moeite om zich open te stellen voor 
interdisciplinariteit (knipoog naar "Trefpunt Verpleegkunde van 10 mei met de FOD 
Volksgezondheid). 

 We hebben geen "syndicalistische" toon gebruikt bij deze ontmoeting, maar uitgelegd 
dat voor ons de inhoud en de kwaliteit van zorg ook belangrijk zijn. 

 De minister was zelf niet aanwezig tijdens de ontmoeting, door het kabinet werd ons 
uitgelegd dat ze uit principe niemand ontmoette. Onze vraag om haar te ontmoeten 
bij een volgende vergadering zal aan haar doorgegeven worden door Koen Van de 
Woude. 

 Ons beroep moet een totaalvisie hebben voor onze toekomst, deze visie moet 
gelijklopen met de andere beroepen, want we evolueren samen. 

 Het verslag van de ontmoeting van 27 april 2016 is slechts een "visie" en mag dus niet 
naar alle leden doorgestuurd worden. 

 Wat de titels betreft: vanaf het ogenblik dat de aanpassing van het IFIC van kracht 
wordt, worden de premies voor de laatste keer uitgekeerd, want ze worden direct 
opgenomen in de barema's. Er komen dan geen nieuwe premies meer. Een van de 
leden legt uit dat een beroepsbeoefenaar in de toekomst zijn premie kwijtraakt als hij 
niet meer voldoet aan de voorwaarden. De premie wordt opnieuw ingesteld als hij het 
nodige gedaan heeft om opnieuw te voldoen aan de voorwaarden. Dat is een detail 
waar de beroepsbeoefenaars van op de hoogte moeten zijn! De willen een garantie 
dat ze hun gebruikelijke salaris krijgen. 

 De aanpassing van de premies is een zorg voor alle leden, daarom is er behoefte aan 
uniforme communicatie van AUVB-UGIB-AKVB naar de leden. Het is wel beter om 20 
mei en het gesprek met IFIC af te wachten. Deze ontmoeting komt er op verzoek van 
het IFIC. 

 Ten aanzien de lopende geruchten over BBK en BBT nemen we dezelfde houding aan, 
zolang er niets geschreven en ondertekend is, blijven we voorzichtig.  

De wensen van de Minister: 
(na de informele ontmoeting na haar voordracht tijdens de Trefpunt Verpleegkunde, in 
de FOD Volksgezondheid)  
 

 De minister wenst een kwaliteitsvolle zorg en is zich ervan bewust dat HBO5 niet 
voldoet aan de kwaliteitseisen die zij stelt. Als HBO5 op Europees niveau erkend 
moet worden, moeten ze dus de kwaliteit verbeteren. 

 De kwaliteit van de opleiding tot verpleegkundige is primordiaal. 

 Ze hoopt dat de onderhandelingen met de nieuwe minister van onderwijs een 
vooruitgang opleveren. 

 Ze wenst een vrij verkeer van verpleegkundigen in Europa, maar ook in België; ze 
wil geen verschillende niveaus tussen Vlaanderen en Wallonië. 
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3. Reactie op de affichecampagne van AUVB-UGIB-AKVB door syndicaten en 
werkgevers aan Vlaamse kant – antwoord? 

De affichecampagne van AUVB-UGIB-AKVB heeft een groepsreactie gekregen van de 
syndicaten, werkgevers, middenveldorganisaties, enz. van Vlaamse kant. Dit is een vrij 
genuanceerde reactie, niet direct agressief, maar ze zeggen dat AUVB-UGIB-AKVB niet 
constructief en niet open is en dat is niet juist. In Vlaanderen is er de "taskforce" waarin de 
leden altijd constructief zijn geweest. 
De voorzitter van AUVB-UGIB-AKVB meent dat deze brief een kort en bondig antwoord moet 
krijgen. Wat denkt het bestuur? 

 
Er worden twee zaken beslist: 

1 De beroepsorganisaties zullen hun leden vragen, in hun bestuur, om deze brief te 
sturen en hun reactie te vragen. 
2 Er wordt een zeer genuanceerde reactie gestuurd per mail naar de mandatarissen 
van deze brief. 
De reactie zal niet naar de minister gestuurd worden.  

 
Deze reactie, ontvangen door AUVB-UGIB-AKVB, is een positief teken, want het betekent dat 
de campagne gezien is en dat erover gesproken wordt. We stellen vast dat er geen reactie is 
in Wallonië, maar wel in Vlaanderen en in het Duitstalige Gewest. Dat valt te verklaren doordat 
de campagne in Wallonië en in Vlaanderen van elkaar verschilden.  
Het kabinet De Block vond de Nederlandstalige campagne geslaagd, maar de Franstalige zou 
de minister ontstemd hebben. AUVB-UGIB-AKVB heeft actie gevoerd, maar de actie was 
verschillende in beide landsdelen. Dat zou niet meer mogen gebeuren. Om ons niet 
ongeloofwaardig te maken, kunnen we ons niet meer permitteren om verschillende acties te 
voeren. We moeten verenigd naar buiten treden. 
 
Voortaan moet AUVB-UGIB-AKVB "voorzichtig" zijn met acties want om de twee maanden 
hebben we gestructureerd overleg met het kabinet De Block. 
 
 

4. Voorstel van een lijst van selectiecriteria voor de kandidaturen van mandatarissen 

Samenvoegen van de voorstellen van de 5 oprichtende vzw's. 
 

 Het mandaat komt terecht bij het secretariaat van AUVB-UGIB-AKVB.  

 Iedereen mag mandatarissen voorstellen. 

 Dit zijn specialisten we verwachten van de organisatie dat ze werkgroepen hebben.  

 Ze moeten ook voldoen aan de criteria op federaal niveau, regionale zaken worden behandeld 
in de kamers. 

 
Uitleg van het schema – zie bijgevoegd document. 
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De mandaten voor het federale niveau worden voorgelegd aan de RvB, het "bureau" bereidt 
ze voor. Alle mandaten worden voorgelegd aan de kamers. 
Het komt zelden voor dat een kandidaat niet gekozen wordt en dit mag de leden niet 
verontrusten. Er moeten inderdaad herinneringen gestuurd worden ++ om kandidaten te 
vinden. Voor de technische commissie krijgen we bijvoorbeeld slechts de helft van de 
gevraagde mandatarissen. 
 
Een lid vraagt of we ons niet verder moeten openstellen, voor mensen die op de markt 
aanwezig zijn en die competenter zijn?  
Dit doet een andere vraag rijzen; als deze persoon geen lid is van AUVB-UGIB-AKVB en we hem 
een mandaat geven, hoe kan deze dan het standpunt van AUVB-UGIB-AKVB 
vertegenwoordigen? Voorstel: de persoon zou lid moeten worden om ons te kunnen 
vertegenwoordigen. 
Opmerking; er zijn al zoveel werkgroepen (WG) en de specialisten zijn in de WG voor hun 
vakgebied. Er zijn we veel vrijwilligers maar als ze bijkomende mandaten aanvaarden, moeten 
ze wel de tijd daarvoor hebben. 
 
Het schema wordt voor de volgende RvB aangepast volgens de opmerkingen.  
Voorstel om het schema op de website te zetten zodat dit makkelijk voor iedereen 
toegankelijk is.  
 
 

5. Voorstel van een evaluatieschema om de criteria vast te leggen voor de financiering 
van projecten 

Voorlegging van het voorstel. Dit voorstel geldt voor alle kamers. 
Voor elk project moet ingeschat worden wat het kan kosten. 
Lancering van twee nieuwe projecten in punten 7 en 8. 
Bijvoorbeeld als iemand geïnteresseerd is om een dossier uit te werken over "einde loopbaan 
en zwaar beroep" en/of "normen voor RH-RVT" moeten we dat officieel doen. 
De personen die aan een van deze thema's willen meewerken kunnen zich aanbieden via een 
organisatie. 
Als er veel vraag is, moet er gestreefd worden naar een talenevenwicht. De oproepen voor 
projecten kunnen tot september opengehouden worden. Als na deze datum het budget nog 
niet op is, kunnen het verdere jaar nog meer aanvragen ingediend worden. Elk project moet 
afzonderlijk opgezet worden, en dan wordt het budget pas toegewezen aan dat project.  
 
 

6. Opvolging van de bespreking van de "werkgroep ethiek" 

Wat de ethiek betreft: de voorgestelde standpunten moeten worden goedgekeurd door de 
RvB en niet door alle beroepsorganisaties afzonderlijk. 
 
De vraag van de werkgroep ethiek van de VVU om deel uit te maken van AUVB-UGIB-AKVB 
om hun werk in onze organisatie te kunnen voortzetten doet vragen rijzen; 

- Is een tweetalige WG efficiënt? 
- Hebben we een WG ethiek nodig? 
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- Is het niet praktischer om een WG op te zetten als we een ethische vraag moeten 
behandelen? 

- Moeten we een permanente WG ethiek hebben? 
- Wat is de toegevoegde waarde van een WG ethiek? 

 
Marc legt uit dat elke beroepsorganisatie zich al direct of indirect bezig houdt met ethiek, 
zonder dat dat "ethiek" genoemd wordt, omdat kwaliteit en veiligheid bijvoorbeeld ook onder 
ethiek vallen. 
Hij zegt dat hij in 10 jaar voorzitterschap geen enkele vraag over ethiek gekregen heeft. 
Daarom wordt voorgesteld om een dergelijke WG op te zetten als dat nodig is. 
Hierover zal het advies van de RvB gevraagd worden. 
De RvB gaat ermee akkoord om een WG op te zetten als dat nodig is. Op dat ogenblik wordt 
advies gevraagd aan de bekwame verpleegkundigen. De WG zal ook openstaan voor ethici, 
juristen, enz., maar zullen niet de meerderheid van de groep vertegenwoordigen. 
 

7. Project "Dossier zwaar beroep" 
Zie punt 5. 
 

8. Project "Normen voor Rusthuizen en Rust- en Verzorgingstehuizen (RH-RVT): 
kwaliteit en personeel 

Deze projecten (punt 7 en 8) kunnen gefinancierd worden met het budget. Als 3 organisaties 
tegelijk aan deze projecten willen werken, dan kan dat. Er wordt dan een overeenkomst 
opgesteld tussen deze verenigingen voor de samenwerking. Het toegekende budget wordt 
dan over de betrokken verenigingen verdeeld. Het bureau legt de toewijzing van het budget 
aan de verschillende verenigingen voor aan de RvB.  

 
Dit zijn federale dossiers. 
 

9. Varia 

a. Lokalen AUVB-UGIB-AKVB 

In overleg met de Franstalige en Nederlandstalige Kamer en met hun instemming, heeft het 
bureau het initiatief genomen om het kantoor van AUVB-UGIB-AKVB in Diegem te houden. 
De huurprijs voor het kantoor verandert niet, er is een één gratis parkeerplaats en elke maand 
is de eerste huur van een zaal voor een vergadering gratis. Het contract werd met 2 jaar 
verlengd. 
 

b. IFIC 

Een ontmoeting met IFIC is gepland op 20 mei. Deze ontmoeting vindt plaats op verzoek van 
IFIC. Het is belangrijk dat de personen die daarop aanwezig zijn het dossier kennen. De 
voorzitter vraagt of een of twee mandatarissen per gemeenschap aanwezig kunnen zijn en dat 
deze personen op de hoogte zijn van de functieclassificaties en premies. 
 

c. Financieringsvraag voor een project van Cécile Dury 
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Er wordt voorgesteld dat het project moet voldoen aan het evaluatieschema voor de 
financiering van projecten. Het project moet dus eerst ingediend worden bij FNIB, dat de vraag 
doorstuurt als het project goedgekeurd is. 
 

d. Subsidieaanvraag "Congres RIFO" 

ACN organiseert met andere Franstalige vzw's een congres van 3 dagen in oktober 2017. 
AUVB-UGIB-AKVB is om steun gevraagd voor de organisatie van dit congres. Deze steun zou 
vooral financieel zijn, ten belope van 35.000 euro. 
De voordracht van het project doet een vraag rijzen: gaat het om een voorschot of een 
definitieve subsidie? Want als het definitief is, dan kan elke vzw een dergelijke subsidie 
aanvragen. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting, dus dat lijkt moeilijk. 
Na afweging van al deze argumenten wordt het verzoek door de RvB afgewezen. 
 
 

------------------------------------------------------ 
D. AVCIOGLU 
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