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Brussels, 17 november 2020 

 

Ter attentie van: 

- Ministers van de Federale Regering 

- Ministers van Volksgezondheid  

- Volksvertegenwoordigers 

 

Onze Ref:  2020/72/17-11/AD/DA/WD 

 

Ontwerp:  Oproep tot uitbreiding van de aanmoedigingspremie tot alle sectoren en regio's van 

de gezondheidszorg 

 

Geachte Mevrouw de Minister, 

Geachte Heer Minister, 

Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 

 

De Ministerraad van 6 november heeft besloten één enkel budget van 200 miljoen euro vrij te maken 

om een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto toe te kennen aan het ziekenhuispersoneel. 

 

Deze eenmalige maatregel van de federale overheid aan het ziekenhuispersoneel is zeker een positief 

signaal. De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) benadrukt evenwel 

het belang om dit signaal te veralgemenen naar alle verpleegkundigen. 

Concreet is het billijk dat de premie wordt toegekend binnen alle federale (thuiszorg, medische huizen, 

enz.) en regionale gezondheidssectoren. Inderdaad hebben, alle verpleegkundigen, ongeacht hun 

sector of praktijk, zich tijdens deze crisis bovenmenselijke inspanningen getroost.  

Ze verdienen het allemaal om beloond te worden voor hun inspanningen. Helaas dreigt deze 

erkenning, die momenteel beperkt is tot bepaalde sectoren, een gevoel van ongelijkheid te creëren als 

ze niet tot alle sectoren en regio's wordt uitgebreid.  

 

Het is om moedeloos van te worden dat er steeds eenzijdig maatregelen worden genomen waardoor 

er zich evenveel mensen gehonoreerd als gedesavoueerd voelen. 

 

Daarom herinnert de AUVB-UGIB-AKVB aan de communicaties van 3 april (2020/16/03-04)’ Corona 

premie en RSZ reductie is ook nodig voor verpleegkundigen en zorgverstrekkers tewerkgesteld buiten 

ziekenhuissector’ en van 19 oktober (2020/66/19-10)  "Noodmaatregelen om het tekort aan 

verpleegkundigen in de tweede golf van COVID-19 te verlichten door realistische, veilige en positieve 

vooruitzichten te bieden". In deze communicaties suggeerden we om dringend een 

beleidsoverschrijdend ondersteuningspakket uit te werken. 
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De AUVB-UGIB-AKVB vermeldde in de brief van 19 oktober onder meer: 

“1. Compensatie als zwaar beroep op korte termijn 

• In alle sectoren, voor alle beoefenaars, inclusief zorgkundigen en ondersteunend personeel, 

ongeacht hun statuut (privé-publiek) en voor elk type contract: 

o belastingvrije overuren; 

o de overdracht naar het jaar 2021 of de betaling van het verlof dat op vrijwillige basis 

niet wordt opgenomen en dit zonder fiscale weerslag.  

o Tijdens de eerste golf werden de mensen geregeld opgeroepen of werd hun verlof 

opgeschort. Volgens onderzoek naar burn-out heeft 18% van de bevraagden meer dan 

voltijds gepresteerd tijdens de eerste golf; 

o De toekenning van aanmoedigingspremies of compensatie als zwaar beroep en/of 

voor de  beschikbaarheid. 

Bijvoorbeeld:  

o Toekenning en behoud van een coronapremie voor (risico en/of flexibiliteit): 

▪ de verpleegkundigen die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden die 

zwaar en risicovol geacht worden (persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM), geïsoleerd werken…);  

▪ de verpleegkundigen die te maken hebben met oncomfortabele 

arbeidsvoorwaarden, omdat ze gedetacheerd worden of in sectoren gewerkt 

hebben met een veel hogere en ongebruikelijke werkdruk. 

▪ De verpleegkundigen hebben veel moed getoond en werden blootgesteld aan 

risico's tijdens deze eerste golf. Het verplegend personeel zou daarvoor 

financieel en adequaat erkend moeten worden; 

o Toekenning van een premie of voordelen ter compensatie van de beschikbaarheid; 

o …” 

 

Wij stellen ook voor om de mogelijkheid na te gaan om deze premies fiscaal vrij te stellen, zodat de 

begunstigden echt kunnen profiteren van de inspanningen die u voor hen wilt leveren. 

 

Vanuit de AUVB-UGIB-AKVB bevestigen we dat we klaar staan en bereid zijn om samen te werken aan 

toekomstige aanpassingen, gesterkt door de lessen die tot op heden getrokken werden en onze 

ervaring en expertise op het terrein.  

 

In afwachting van uw antwoord, groeten wij met de meeste hoogachting. 

 

      
Daniel Schuermans      Adrien Dufour 

Ondervoorzitter AUVB-UGIB-AKVB    Woordvoerder AUVB-UGIB-AKVB 



 

 

 


