FAQ IFIC
-

Moet ik overstappen naar IFIC?
Iedereen in dienst op 30/04/2018 moet een keuze maken, behalve diegenen die een
BBT/BBK uitbetaald kregen. Iedereen is echter vrij om in IFIC in te stappen of het oude
barema te behouden.

-

Heeft dit invloed op mijn pensioen? Attractiviteitspremie?
Indien je IFIC barema voordeliger is dan je huidige barema, zullen alle loonelementen die
berekend worden op basis van je loon (eindejaarspremie, attractiviteitspremie, vakantiegeld,
premies voor onregelmatige prestaties enz.) ook positief aangepast worden door je
verandering van barema.

-

Ik werk op Recovery/PAZA en heb cat.14 toebedeeld gekregen.
Op vele plaatsen wordt reeds Cat.15 toebedeeld aan Recoveryverpleegkundigen. Ons inziens
is dit ook gerechtvaardigd vermits het profiel deels overeenkomt met dat van OK en IZ. In het
najaar zal IFIC een evaluatie maken van de bestaande profielen. VVOV zal dan een aanvraag
indienen om het Recovery-profiel toe te voegen aan Cat.15. Ondertussen kan je zelf reeds
bezwaar indienen en argumenteren dat het profiel sterk aanleunt bij dat van IZ. (zie IFICwebsite voor de profielen)

-

Wat met onze BBT? Wordt die ooit nog uitbetaald?
BBT’s en BBK’s worden in de toekomst niet meer apart vergoed. Enkel diegenen die hem
reeds uitbetaald kregen, zullen die verder uitbetaald krijgen. De vergoeding zit vervat in
Cat.15 waar de OK-verpleegkundige ook onder valt. Nu is het verschil met huidige barema’s
vaak nog klein. In de volgende fases zal dit vergroten.

-

Wat is Fase 1?
Dit is de eerste fase van financiering. Vermits het totale plaatje van IFIC de overheid te veel
geld zou kosten, worden verschillende fases gebudgetteerd. Er werd voor 2019 en 2020
reeds een budget voorzien om telkens een nieuwe fase te financieren maar alles zal
afhangen van de evaluatie eind dit jaar. Indien IFIC meer kost dan verwacht, dan zullen
waarschijnlijk de budgetten van 2019-2020 aangesproken worden en zal mogelijk de
volgende fase uitgesteld worden. Voor de periode na 2020 wordt door de syndicale
organisaties en de overheid terug een cao onderhandeld.

-

Kan ik later nog instappen?
Telkens bij een nieuwe fase kan men instappen.

-

Als ik inteken, ben ik dan mijn BBT kwijt? Heeft mijn BBT nog zin?
Waarschijnlijk verdwijnen alle BBT’s/BBK’s op termijn en worden die mogelijk geïntegreerd
in de opleiding. Wie momenteel in het bezit is van de BBT OK, zal die kunnen aanwenden
indien in de toekomst eventueel een gespecialiseerde opleiding nodig is om op OK alle
handelingen te mogen blijven uitvoeren (naar analogie met Spoed/INZO). De VVOV ijvert er
momenteel bij de overheid voor om (net als op IZ/Spoed) een norm na te streven waarbij
een minimum aantal verpleegkundigen aanwezig moet zijn die deze gespecialiseerde
opleiding (op dit moment de BBT OK) genoten hebben.

-

Wie beslist in welke categorie men valt?
De begeleidingscommissie in elke instelling bestaat uit 3 werkgeververtegenwoordigers en 3
werknemerafgevaardigden(syndicale afgevaardigden). Deze commissie doet aan alle
werknemers een IFIC-voorstel. Hiertegen kan intern en eventueel extern beroep worden
aangetekend.

