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Brussel, 19 mei 2020

T.a.v. De Eerste Minister
De ministers
De volksvertegenwoordigers
Onze Referentie:

2020/28/19 -05/WD/PS

Betreft:

Zorgpersoneelsfonds

Geachte Mevrouw de Eerste Minister
Geachte Dames en Heren ministers
Geachte Dames en Heren Volksvertegenwoordigers
Het parlement heeft op 31 oktober 2019 in het kader van de voorlopige kredieten een amendement
goedgekeurd om een “Zorgpersoneelsfonds” te creëren . De wet 714 die werd aangenomen op 21
november 2019 bevestigt dit amendement. Dit fonds vertegenwoordigt voor 2019 een bedrag van 67
miljoen euro. Voor de periode 2019 werd dit fonds toegewezen via de Fondsen van de Sociale Maribel.
Vanaf 2020 is het de bedoeling dat het zorgpersoneelsfonds een recurrent bedrag van 402 miljoen
euro toegewezen krijgt.
Dit ‘zorgpersoneelsfonds’ werd toegewezen aan het verplegend personeel om tegemoet te komen aan
een al lang bestaande en groeiende nood. De doelstellingen worden ondersteund vanuit de AUVB
omdat dit kan zorgen voor meer personeel en competenties aan het bed van de patiënt, de verbetering
van arbeidsomstandigheden en voor de aantrekkingskracht van het verpleegkundig beroep. Dit fonds
is immers nodig om alle verpleegkundigen te ondersteunen en te laten functioneren in de
"dagdagelijkse" uitvoering van hun taken binnen de gezondheidszorg. Dit Zorgpersoneelsfonds staat
volledig los en is gescheiden van de budgetten die voorzien zijn voor de aanpak van de Corona-crisis.
Terwijl het beroep van verpleegkundige al vóór de Coronacrisis in moeilijkheden verkeerde, zijn de
omvang en de impact van deze crisis nog onbekend voor de verpleegkundigen. De gevolgen voor de
gezondheid op lange termijn zullen zich zeker doen voelen. De noodzaak om dit fonds in te zetten voor
de ondersteuning van het beroep van verpleegkundige mag niet worden geminimaliseerd of over het
hoofd worden gezien. Recente studies zoals deze van het KCE omtrent ‘Verpleegkundige bestaffing
voor een veilige(re) zorg in acute ziekenhuizen” (KCE Report 325As) en studies uitgevoerd door de UA
(COVID nursing team readiness study ) en UCL & SIZ-nursing (Impact of the Covid-19 epidemic on
nurses' working conditions and burnout in Belgium) tonen deze noden telkens opnieuw aan.
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Vanuit de AUVB betreuren we dat het parlement na zes maanden nog steeds heeft nagelaten om deze
middelen concreet toe te wijzen. Vanuit de AUVB willen we het federale parlement dringend oproepen
om de nodige beslissingen te nemen en het gedeelte van de middelen van dit fonds die volgens de
vastgestelde verdeelsleutel voorzien zijn voor de ziekenhuizen structureel in te bedden binnen de
ziekenhuisfinanciering en terzelfdertijd het overige gedeelte te voorzien voor de thuisverpleegkunde.
De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen adviseerde eind januari al om voor 2020 de 400
miljoen euro toe te kennen via het Budget Financiële Middelen (BFM). De AUVB herhaalt dat ze het
advies van de Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen van 30 januari 2020 (advies FRZV/D/502-2)
betreffende de oprichting van het zorgpersoneelsfonds ondersteunt. Naast het voorziene deel voor de
thuisverpleegkunde, is het inbedden van de middelen voor de ziekenhuizen via het BFM de meest
logische en de meest wijze invulling.
Met de meeste hoogachting,

Daniel Schuermans
Vice-voorzitter AUVB-UGIB-AKVB

Paul Sonkes
Voorzitter AUVB-UGIB-AKVB

