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Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van 

artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011 
betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het 
verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, 

wat betreft de premies voor de titels en bijzondere 
beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties 
 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 59quater, ingevoegd bij de 

wet van 10 december 2009; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van 

het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale 

gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere 

beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties; 

 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, 

gegeven op 26 november 2015; 

 

Gelet op advies … (nummer) van de Raad van State, gegeven op …, met toepassing 

van …, van de wetten op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

 

Na beraadslaging, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende 

uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde 

federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere 

beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 3 worden de woorden “of in een rustoord voor bejaarden of in een 

rust- en verzorgingstehuis” opgeheven; 

 

2° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Dit artikel is niet van toepassing op de geïsoleerde geriatriediensten, vermeld in 

artikel 5, §1, I, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, en de geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie, vermeld in 

artikel 5, §1, I, 4°, van de voormelde bijzondere wet.”. 
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Art. 2. Voor de erkende verpleegkundigen die gemachtigd zijn houder te zijn van 

een bijzondere beroepstitel, en de erkende verpleegkundigen die gemachtigd zijn 

zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen als vermeld in de 

ministeriële besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de kwalificaties, 

vermeld in het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van 

bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars 

van de verpleegkunde, aan wie de premie, vermeld in artikel 1, §1 en §2, van het 

koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het 

attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale 

gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere 

beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties, is toegekend vóór de 

inwerkingtreding van dit besluit, en die zonder onderbreking aan de voorwaarden 

met betrekking tot de voormelde premie blijven voldoen, blijft het voormelde 

koninklijk besluit, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, gelden. 

 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking bij publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de 

uitvoering van dit besluit.  

 

Brussel, 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

 

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo VANDEURZEN 




