
SPECIALISATIECOMPLEMENT VOOR HET VERPLEEGKUNDIG PERSONEEL IN DE SECTOR VAN DE 

ZIEKENHUIZEN  
Koninklijk besluit van 17 juli 2022 tot invoering van een specialisatiecomplement en tot wijziging 

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 en het 

koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor 

het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en 

bijzondere beroepsbekwaamheden. 

Jaarlijkse specialisatiecomplement 
 

Welke zijn de bedragen van het specialisatiecomplement? 

Specialisatiecomplement voor de bijzondere beroepstitel (BBT) = 2.500 euro bruto (bedrag op 1 

januari 2022) op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling. 

Specialisatiecomplement voor de bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) = 833 euro bruto (bedrag 

op 1 januari 2022) op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling. 

De indexering van de complementen geschiedt volgens de in elke sector geldende regels. 

 Voorwaarden tot toekenning van het specialisatiecomplement 

Welke zijn de voorwaarden om van het specialisatiecomplement te kunnen genieten? 

Er zijn 4 cumulatieve voorwaarden om van het specialisatiecomplement te genieten: 

1. verpleegkundige houder zijn van een erkenning voor een bijzondere beroepstitel of een    

bijzondere beroepsbekwaamheid toegekend door de bevoegde autoriteiten; 

2. effectief tewerkgesteld zijn in een erkende dienst, functie of zorgprogramma van een ziekenhuis; 

3. de dienst, de functie of het zorgprogramma moet de specialisatie voorzien; 

4. betaald worden volgens het nieuwe loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten ‘IFIC’. 

Men moet voldoen aan de voorwaarden van het ministerieel besluit van 20/02/2012 betreffende  

BBK in de diabetologie:  

Voorwaarden voor behalen en behouden van de erkenning? 

Deze materie valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen: 

- Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid: De erkenning aanvragen als 

verpleegkundige voor een bijzondere beroepstitel of -bekwaamheid en De erkenning behouden of 

intrekken voor een titel of bekwaamheid als verpleegkundige. 

- Fédération Wallonie-Bruxelles : agrementsante@cfwb.be; 

 

Erkende dienst, functie of zorgprogramma 

mailto:agrementsante@cfwb.be


Voor de BBK in de diabetologie: de verpleegkundigen moeten tewerkgesteld zijn in het kader van 

het Pilootproject ‘Aanstellen van een Diabeteseducator’  

of  

één van volgende RIZIV-overeenkomsten ‘diabetes’: 

- revalidatieovereenkomst voor zelfregulatie van diabetes mellitus bij volwassenen; 

- revalidatieovereenkomst voor zelfregulatie van diabetes mellitus bij kinderen of adolescenten; 

- revalidatieovereenkomst inzake de derdelijnscuratieve diabetische voetklinieken. 

revalidatieovereenkomst voor insulinetherapie thuis door middel van een draagbare insulinepomp. 

Berekening van het specialisatiecomplement: 

Referentieperiode 

Van 1 september van het jaar X-1 tot en met 31 augustus van het jaar X. 

Het bedrag van het specialisatiecomplement wordt berekend pro rata de arbeidsregeling en het 

aantal gewerkte of gelijkgestelde maanden gedurende de referentieperiode. 

Er is een afwijking voorzien voor 2022. 

Hebben de verpleegkundigen van de mobiele equipe recht op het complement? 

Indien de verpleegkundige van de mobiele equipe werkt in een dienst die opgenomen is in het 

ministerieel erkenningsbesluit van elke titel of bekwaamheid als de plaats waar een minimale 

effectieve dienstverlening wordt verstrekt om de titel of de bekwaamheid te behouden, mag hij het 

complement ontvangen naar rato van de tijd die hij daadwerkelijk in die dienst of sector heeft 

gewerkt. 

→ zie de diensten en de voorwaarden voor behoud van de erkenning in de ministeriële besluiten tot 

vaststelling van de criteria voor erkenning, hoger beschreven. 

Voorbeelden: een verpleegkundige met een IZS titel moet gedurende de afgelopen vier jaar 

minimum 1.500 effectieve uren zijn functie uitgeoefend hebben in een erkende dienst voor 

intensieve zorg of spoedgevallenzorg, of bij een erkende «ambulance-dienst», zoals beschreven in de 

wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. 

De verpleegkundige met een BBK in geriatrie moet gedurende de afgelopen vier jaar minimum 1.500 

effectieve uren zijn functie uitgeoefend hebben in een erkende geriatrische dienst en/of in een 

zorgdomein al dan niet specifiek gericht tot ouderen. 

Ook de hoofdverpleegkundige en  het verpleegkundig diensthoofd (middenkader )hebben recht op 

het compliment naar rato van de werkelijke arbeidstijd voor de verzorging aan het bed van de 

patiënten, de directie Nursing kan geen aanspraak maken. 

Is het mogelijk de premie en het specialisatiecomplement te cumuleren? 

Neen. Het specialisatiecomplement is niet cumuleerbaar met de premie zoals bedoeld in artikel 1 van 

het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan, de 

premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties. 



De verpleegkundige die overstapt naar het IFIC-barema, heeft recht op de betaling van de 

bovengenoemde BBT/BBK-premie pro rata het aantal gewerkte of gelijkgestelde maanden van de 

referentieperiode dat hij nog niet effectief betaald werd volgens het IFIC-barema. 

Een pro rata regeling per volledige maand wordt vervolgens toegepast voor de betaling van het op 

hem van toepassing zijnde specialisatiecomplement voor de gewerkte of gelijkgestelde maanden van 

de referentieperiode dat hij betaald wordt volgens het IFIC-barema. 

 

  De thuisverpleegkundigen 

Loontrekkende verpleegkundigen 

Recht op het specialisatiecomplement? 

De sector van de loontrekkende thuisverpleging valt onder de bevoegdheid van de Fondsen Sociale 

Maribel. Alle vragen moeten worden gericht aan het bevoegde Fonds Sociale Maribel (openbaar of 

privé). 

Zelfstandige verpleegkundigen 

De zelfstandige verpleegkundigen in de thuisverpleging hebben geen recht op het 

specialisatiecomplement, aangezien zij niet volgens het nieuwe IFIC-model worden betaald. 

 


