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1. Vanaf welke datum mag ik een werknemer die wordt gefinancierd door 
Zorgpersoneelfonds aanwerven? 

Normaal gezien ten vroegst op 1 april 2020 (datum waarop de mail naar de instellingen werd 
verstuurd). Maar vanwege de noodsituatie COVID19, bestaat echter de mogelijkheid om een 
afwijking aan te vragen om zo een contract met een startdatum vanaf begin maart te benutten, 
indien de instelling specifiek de vraag stelt en natuurlijk in samenspraak met het overlegorgaan. 

 

2. Komt interim in aanmerking? 
Neen, want zoals de wet bepaalt "worden de middelen, wat hun toewijzing en controle betreft, 
gelijkgesteld met de vermindering bedoeld in artikel 35, § 5, van de wet van 29 juni 1981 tot 
vaststelling van de algemene principes van de sociale zekerheid voor werknemers. § 2", 
tewerkstelling via interim is uitgesloten. 

 

3. Vanaf welke datum start de financiering van de 12 maanden? 
Vanaf de startdatum van het contract (of vanaf de startdatum van de bijlage aan het contract in geval 
van verhoging van de arbeidstijd). 
Opgelet: u moet rekening houden met het budget dat u werd toegekend door de Kamer. 
Uw budget "Zorgpersoneel" werd door de Kamer voor een periode van 12 maanden berekend, maar 
u kan dit op een kortere of langere termijn beheren indien u dit wenst. De bedoeling is om het 
budget dat u door de Kamer werd toegekend voor 100% besteed wordt. 

 

4. Kan men een aanvraag indienen voor een aanwerving die later start dan de maand 
april 2020? 

Ja. Ter herinnering, uw dossier moet besproken worden tijdens een overleg met de 
vertegenwoordigers van de werknemers en moet een bewijs van dit overleg bevatten. 

 

5. Welke loonkosten komen in aanmerking voor de dekking? 
De totale loonkost, namelijk: 

 Het brutoloon van de werknemer (overeenkomstig de sectorale baremieke loonschalen en 
de loonvoorwaarden voor de uitgeoefende functie(s)) 

 De werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid 
 Alle vergoedingen en voordelen die aan de werknemer verschuldigd zijn door of krachtens de 

wettelijke of reglementaire bepalingen, alsook de vergoedingen en voordelen 
overeengekomen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst binnen het Paritair (sub)Comité 
waarvan de werkgever deel uitmaakt 

 Een eventuele ontslagvergoeding 
 De kosten voor arbeidsongevallenverzekering en de arbeidsgeneeskundige dienst 

 

 



6. Welke kosten komen niet in aanmerking van de dekking? 
Zonder limitatief te zijn komen volgende kosten niet in aanmerking: 

 De kosten voor groepsverzekering 
 De kosten voor het sociaal secretariaat 
 Onkostenvergoedingen 
 Voordelen voorzien door CAO’s op instellingsniveau, zoals hospitalisatieverzekering, 

groepsverzekering, ...  

NB: elke andere subsidie ontvangen door een andere instantie dan de Kamer moet natuurlijk van de 
loonkost worden afgetrokken. 

 

7. Hoe werd het totale budget Zorgpersoneel verdeeld onder de instellingen? 
Deze werd verdeeld op basis van het arbeidsvolume in 2018 voor elke instelling (opgelet, dit betreft 
het arbeidsvolume ontvangen door de Kamer in oktober van de FOD Werkgelegenheid en die niet 
overeenstemt met de vte statistieken berekend door de instellingen). 

 

8. Mag ik een aanvraag voor personeel die niet verzorgend is indienen? 
De ondersteunende functies van het zorgpersoneel kunnen in aanmerking komen:  

De middelen van het Zorgpersoneelsfonds kunnen ook aangewend worden om functies te 
financieren die de werkomstandigheden van het aanwezig zorgpersoneel beogen te verbeteren door 
hen te ontlasten van taken die ook door andere werknemers kunnen worden opgenomen. Op deze 
manier kan tijd worden vrij gemaakt voor de verpleegkundige en zorgkundige in de instellingen door 
hun taken uit te zuiveren. Zo kan er meer tijd besteed worden aan directe zorg voor de patiënt.  

Voorbeelden van ondersteunende functies van het zorgpersoneel: 

 Administratieve medewerkers in zorgeenheden 
 Logistiek en technisch personeel in zorgeenheden 
 Administratieve, logistieke en technische ondersteunende functies buiten de zorgeenheden 

maar met het objectief de arbeidsdruk van het zorgpersoneel te verminderen (bijvoorbeeld 
brancardiers,…) 

 Het mentorschap kan ondersteund worden en ontwikkeld worden om zo de integratie van 
jonge werknemers te faciliteren en aan kennisdeling te doen vanuit de meer ervaren 
werknemers 

 Andere 

Maar de keuze komt evenwel toe aan de instelling via een paritair uitgewerkt project, en 
goedgekeurd door het Fonds Sociale Maribel 330. 

 

9. Hoe zal het aangeworven personeel in dit kader geïdentificeerd worden? 
De instelling zal een contract of bijlage moeten opsturen alsook een fiche die enkele inlichtingen 
vermeld (bvb: rijksregisternr van de werknemer). Op deze manier kunnen wij de werknemers in onze 
Marbitool identificeren om hiervan het beheer te verzekeren (specifieke identificatie met code 
"zorgpersoneelsfonds") 



 

10. Moet de aanwerving in dit kader aan dezelfde verplichtingen betreffende de controle 
van het arbeidsvolume beantwoorden? 
Ja, het gaat inderdaad over bijkomende tewerkstelling, ofwel door een nieuwe aanwerving, ofwel 
door het verhogen van de tewerkstellingstijd van het contract van al reeds bestaand personeel in de 
instelling. 
Wanneer wij het arbeidsvolume 2020 zullen controleren in het kader van de SM-tewerkstellingen 
(evolutie over 3 jaar zoals voorzien in het nieuwe KB SM), zal er rekening gehouden worden met de 
tewerkstellingen die toegewezen zijn in het kader van het Zorgpersoneel budget. 
In dit opzicht zal er rekening gehouden worden met de evolutie van deze tewerkstellingen 
(bijvoorbeeld: duur minder dan 12 maanden, recurrent budget of niet, financieringsmethode). 

 

11. Kan men voor verzorgend personeel een bestaand contract van bepaalde duur 
omzetten naar een contract van onbepaalde duur binnen het "Zorgpersoneelsfonds"? 
Ja, omdat dit het criterium "verbetering van de arbeidsomstandigheden voor verzorgend personeel" 
van het Zorgpersoneelsfonds nastreeft. 


