
 
 

Beste collega’s, 

Initieel was voorzien dat verpleegkundigen die voor IFIC kiezen geen BBT-premie meer kregen. Er 
waren dus deze opties: 

• keuze voor het bestaande barema mét de ‘oude’ BBT-premie 

OF 

• keuze voor IFIC 

Op 17.07.2022 kwam er toch een Koninklijk Besluit over de invoering van een 
specialisatiecomplement voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) of bijzondere 
beroepsbekwaamheid (BBK). 

Door dat besluit eindigt de mogelijkheid om vanaf 1 september 2022 nieuwe rechten te openen op 
de ‘oude’ BBT-premie. 

  

Voor welke verpleegkundigen geldt deze nieuwe aanvulling van specialisatie? 

Het recht op dit nieuwe specialisatiecomplement geldt voor gespecialiseerde verpleegkundigen: 

1. die houder zijn van een BBT of een BBK zoals omschreven in de ministeriële besluiten tot 
vaststelling van de erkenningscriteria van deze BBT/BBK 

2. die effectief tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis, een erkende dienst, functie of 
zorgprogramma die deze specialisatie voorziet 

3. die effectief verloond worden volgens een IFIC-barema 

Het specialisatiecomplement en de ‘oude’ BBT-premie kan je dus nooit cumuleren. 

Hoeveel bedraagt het specialisatiecomplement? 

Het specialisatiecomplement bedraagt € 2.500 per jaar voor een BBT. Dit bedrag is gekoppeld van de 
spilindex op 1 januari 2022. Hij wordt eenmaal per jaar, in september, aan de betrokken 
verpleegkundigen uitbetaald volgens hun arbeidstijd en het aantal gewerkte maanden tijdens de 
referentieperiode die loopt van 1 september van het voorgaande jaar tot en met 31 augustus van het 
lopende jaar. Opgelet: voor het specialisatiecomplement dat in september 2022 wordt uitbetaald, 
loopt de referentieperiode uitzonderlijk van 01/01/2022 tot 31/08/2022. Dit betekent dat het 
specialisatiecomplement dat in september 2022 wordt betaald voor een voltijdse werknemer € 1.667 
bedraagt voor een BBT en € 555 voor een BBK. 

 Voorwaarden 

 Het recht op het nieuwe specialisatiecomplement is, onder andere, afhankelijk van het feit of de 
werknemer verloond wordt volgens het IFIC-barema. Dit heeft 2 gevolgen: 

• De gespecialiseerde verpleegkundigen die effectief volgens het IFIC-barema worden verloond 
en die voldoen aan alle voorwaarden volgens het KB vanaf 01.01.2022 automatisch recht hebben op 
het specialisatiecomplement. Dat specialisatiecomplement wordt in september 2022 aan hen 
uitbetaald. 



 
 

  

• Gespecialiseerd verpleegkundigen die niet volgens het IFIC-barema worden verloond, maar 
die voldoen aan de andere voorwaarden bepaald in het KB, krijgen opnieuw de mogelijkheid om te 
kiezen voor het IFIC-loonbarema op basis van een individuele loonsimulatie via de door IFIC 
ontwikkelde tool.  

Als vereniging hebben we een dubbel gevoel bij dit nieuwe gegeven. We zijn uiteraard blij dat 
gespecialiseerde verpleegkundigen beloond worden voor de rol welke ze opnemen. Maar we blijven 
jammer genoeg nog steeds met een ongelijkheid zitten binnen de groep van de gespecialiseerde 
verpleegkundigen. Het blijft onze uitdrukkelijke vraag om ‘ALLE’ gespecialiseerde verpleegkundigen in 
een hogere IFIC-schaal te verlonen. We ontvangen dagelijks mails en berichten van verpleegkundigen 
welke geconfronteerd worden met deze ongelijkheid. We nemen dit mee en zullen op alle mogelijke 
manieren blijven vechten tegen deze ongelijkheid. 

VVRO heeft in het verleden bij elke gelegenheid dit als agendapunt laten opnemen. Ook nu en voor de 
toekomst zullen we dit blijvend op de agenda plaatsen. Ook binnen onze overkoepelende instantie, 
AUVB, blijven we dit agenderen. 

 

We blijven jullie via onze kanalen, website, social media en nieuwsbrief, verder op de hoogte 
houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ludwig Van den Berghe (voorzitter VVRO), mede in naam van het ganse bestuur 


