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Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en – inrichtingen 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal 
akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en 
diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd 
 

Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied  

Artikel 1. 
 

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de hierna 
vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd: 
 

- de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van 
geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als 
vermeld in artikel 5, §1, I, eerste lid, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen) 
 

- de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de 
assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden; 
 

- de psychiatrische verzorgingstehuizen; 
 

- de initiatieven van beschut wonen; 
 

- de revalidatiecentra  met uitsluiting van, de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv op 
voorstel van het College van geneesheren directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een 
overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. 
 

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op leidinggevend personeel zoals bedoeld in art. 4, 4° 
van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen behoudens wanneer het een sectorale 
referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen 
van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie (135642/CO/330), noch op de artsen.  
 

Hoofdstuk 2: Doel 

Artikel 2. 

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel nieuwe loonschalen vast te stellen ten behoeve van 
ondernemingen en hun werknemers, behorend tot het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst.  
 

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt de loonschalen voor de functiecategorieën zoals deze zijn 
vastgelegd in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale 
referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (135642/CO/330). 
 

§3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt alle noodzakelijke maatregelen om een gefaseerde invoering van de 
nieuwe loonschalen tot stand te brengen. 
 

§4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan hoofdstuk 2.1.1. van het vijfde Vlaams intersectoraal 
akkoord van 8 juni 2018 voor de social/ non profitsectoren voor de periode 2018-2020, afgesproken tussen de sociale 
partners enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds.  
 

Hoofdstuk 3: Inleidende begrippen 

Artikel 3. 

§ 1. Doelbarema: Het “doelbarema” is de te bereiken finale sectorale loonschaal die per sectorale functiecategorie 
wordt bepaald. Het doelbarema wordt in fasen bereikt. Het doelbarema wordt verder beschreven in hoofdstuk 5 van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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§ 2. Startbarema: Het “startbarema” is de loonschaal die het vertrekpunt vormt voor het bepalen van het IFIC barema. 
Het startbarema wordt verder beschreven in hoofdstuk 6, afdeling 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.  
 

§ 3. Delta: De “delta” is het verschil in loon tussen het startbarema of, in voorkomend geval het referentiebarema, 

enerzijds en het doelbarema anderzijds. De delta wordt berekend voor elk anciënniteitsjaar. De delta wordt gebruikt 
voor de gefaseerde invoering van het IFIC barema, met het oog op het bereiken van het doelbarema. 
De delta wordt verder beschreven in hoofdstuk 6, afdeling 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 

§ 4. IFIC barema Het “IFIC barema” is de minimale loonschaal waarop de werknemer recht heeft en die wordt 

opgemaakt voor elke fase. Bij het bereiken van het doelbarema stemt het IFIC barema overeen met het doelbarema. 
Zolang het doelbarema niet is bereikt, wordt het IFIC barema gebaseerd op de combinatie van het startbarema of 
referentiebarema en het doelbarema dat aan de werknemer is toegekend. 
 
Het IFIC barema, alsook een verdere verduidelijking van de rechthebbende werknemers, worden verder beschreven in 
hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 

§ 5.Referentiebarema: Het “referentiebarema” vormt het vertrekpunt voor het bepalen van het IFIC barema in de 
situaties waarin het startbarema niet bepaald kan worden. 
 
Het referentiebarema alsook de situaties waarin het van toepassing is, wordt verder beschreven in hoofdstuk 7 van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 

§ 6. Haard– of standplaatstoelage: het aan de werknemer toegekende voordeel conform: 

 

- De collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 (KB 23/10/2002 – BS 5/11/2002) betreffende de 
toekenning van een haard- of standplaatstoelage, afgesloten in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsdiensten (64175/CO/305). 

- De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betreffende de toekenning van een haard- en of 
standplaatstoelage (56976/CO/305). 
 

§ 7. Functiecomplement: het aan de werknemer toegekende voordeel conform:  
- De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 (KB 1/10/2008 – BS 27/11/2008) betreffende de 

toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in functie, afgesloten in het 
Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (89936/CO/305). 

 

§ 8. Functietoeslag: het aan de werknemer toegekende voordeel conform  
- De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1992 betreffende de functietoeslag voor de hoofden, 

afgesloten tussen de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisaties (uitgezonderd Becoprivé), 
vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen. 

- De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 1992 betreffende de toekenning van een functietoeslag 
voor de diensthoofden, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen – en diensten 
(31.034/CO/305.02). 

 

§ 9. Premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT): het aan de 
werknemer toegekende voordeel conform: 
 

- Hoofdstuk 1 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 zoals gewijzigd door het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van artikel 1 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. 
 

 

Hoofdstuk 4: Algemene voorafgaande principes 

Artikel 4. 

§1. De invoering van de nieuwe loonschalen gebeurt in fasen. 
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De invoering van de nieuwe loonschalen mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot een verlaging van het salaris 
voor de werknemers die in dienst zijn op uiterlijk 31 oktober 2019.  
 

§2. De werknemer heeft bij de start van elke fase van invoering van de nieuwe loonschalen de keuze tussen het 
behoud van zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, of een 
overstap naar het IFIC barema van die fase, met uitsluiting van de werknemer die in een vorige fase gekozen heeft om 
in IFIC te stappen. De keuze voor het IFIC barema is onomkeerbaar. De werknemer die kiest voor het IFIC barema 
heeft bijgevolg geen recht meer op de loonschalen zoals opgenomen in het startbarema conform artikel 7 of het 
referentiebarema conform artikel 12 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
De bestaande loonvoorwaarden blijven van toepassing indien de werknemer niet kiest om het recht op het IFIC barema 
te openen.  

 
§3. De werknemers die vanaf 1 november 2019 in dienst treden, genieten geen keuzerecht en vallen onmiddellijk onder 
de IFIC barema’s. 
 

§4. Dit keuzerecht en de gevolgen ervan worden verder verduidelijkt in hoofdstuk 6, afdeling 4 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. 
 

Artikel 5. 

§1. De ondertekenende partijen erkennen dat de invoering van de nieuwe loonschalen slechts mogelijk is ten belope 
van de effectieve tenlasteneming van de globale kost ervan, door financiële middelen die de bevoegde voogdijoverheid 
recurrent garandeert. De ondertekenende partijen engageren zich om binnen dit gegarandeerd budgettair kader te 
opereren. De door de overheid beschikbaar gestelde budgetten kunnen enkel worden aangewend voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn bedoeld conform hoofdstuk 2.1.1. van het vijfde Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 voor 
de social/ non profitsectoren voor de periode 2018-2020. 
 

§2. De ondertekenende partijen komen overeen geen volgende fase te starten vooraleer de globale reële kost van de 
voorafgaande fase volledig is ingedekt door het ter beschikking gestelde budget. 
 

§3. Om te kunnen nagaan hoe het door de overheid beschikbare budget zich verhoudt tot de globale reële kost zal een 
rapportering van loongegevens worden gedaan. De sociale partners bepalen door middel van een collectieve 
arbeidsovereenkomst de wijze waarop, en welke gegevens door de vzw IFIC worden verzameld. 

§4. Ingeval de kost meer of min afwijkt van het ter beschikking gestelde budget, wordt het verschil aangerekend op de 
buffer voorzien in het vijfde Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 voor de social/ non profitsectoren voor de 
periode 2018-2020. 
 

§5. Volstaat het budget voorzien binnen de hoger genoemde buffer niet, dan wordt het verschil aangerekend op het 
budget voorzien voor een volgende fase van uitrol, waardoor de aanvang van deze volgende fase uitgesteld wordt.  
Als de buffer niet volledig werd uitgeput, zal het saldo gebruikt worden om de volgende fase vervroegd uit te rollen. 
 

Hoofdstuk 5: Het doelbarema 

Artikel 6. 

§1. Voor elke functiecategorie zoals vastgelegd in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 
2016 “tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (135642/CO/330) , legt 
deze collectieve arbeidsovereenkomst een doelbarema vast. De doelbarema’s voor elke functiecategorie worden 
weergegeven in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 
De doelbarema’s zijn uitgedrukt als bruto maandloon. 
 
Elke sectorale referentiefunctie uitgeoefend door een werknemer situeert zich in een categorie waar een doelbarema(s) 
aan gekoppeld is(zijn). 
 

§2. In de functiecategorie 14 wordt, voor de sectorale referentiefuncties verpleegkundige, opvoeder/begeleider en 
begeleider beschut wonen binnen het functiedepartement verpleging en verzorging, een gedifferentieerd doelbarema 
bepaald: 

- 14 voor de verpleegkundigen, opvoeders/begeleiders en begeleiders beschut wonen met een opleiding op 
bachelor niveau; 
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- 14B voor de verpleegkundigen, opvoeders/begeleiders en begeleiders beschut wonen met een 
opleidingsniveau dat lager is dan bachelor niveau. 
 

Hoofdstuk 6: Het IFIC barema voor de werknemers in dienst ten laatste op 31 oktober 2019 
 

Afdeling 1: Het bepalen van het startbarema van de werknemer 

Artikel 7. 

§1. Het startbarema is gelijk aan de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal in de onderneming op 31 
oktober 2019, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen.  
 
Het startbarema is, in voorkomend geval, minimaal gelijk aan de van toepassing zijnde sectorale loonschaal, conform 
de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten tot en met 31 oktober 2019 in het Paritair Comité voor de 
gezondheidsdiensten – en inrichtingen van toepassing op de ondernemingen en werknemers die gevat worden door 
het toepassingsgebied van deze arbeidsovereenkomsten. 
 
De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn, worden opgenomen in bijlage 2 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst.  
Bijlage 3 bepaalt de barema’s die niet zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten opgenomen in bijlage 
2. 
 

§2. Om het startbarema te bepalen wordt de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal, in voorkomend geval 
voor elk anciënniteitsjaar van de loonschaal, verhoogd met de looncomponenten waarop de werknemer recht heeft, 
conform de collectieve arbeidsovereenkomsten en de Koninklijke besluiten vermeld in artikel 3 §6 t.e.m. §9. Het betreft 
meer bepaald: 

- De haard- of standplaatstoelage 
- Het functiecomplement 
- De functietoeslag 

- De premie een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel. 

§3 Behalve de looncomponenten vermeld in §2 hierboven, mag het startbarema dat van toepassing is op de 
werknemer slechts verhoogd worden met andere looncomponenten voor zover die cumulatief aan de 3 volgende 
voorwaarden voldoen: 

- Onderworpen aan de sociale zekerheid (RSZ); 
- Functiegebonden; 
- Collectief toegekend aan alle werknemers die dezelfde functietoewijzing hebben gekregen in de instelling. 

§4. De onderdelen van het startbarema vermeld in § 2 en 3 van dit artikel die toegekend worden over een andere 
betaalperiode dan maandelijks, moeten worden omgezet in maandbedragen vooraleer de delta te berekenen. 
 
Het maandbedrag is gelijk aan het door twaalf gedeelde jaarbedrag, met twee decimalen na de komma. 
 
De afrondingen gebeuren door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door 
het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of hoger is dan vijf. 
 

§5. Indien een werknemer meerdere functies uitoefent, vastgelegd in meer dan één arbeidsovereenkomst, dan wordt 
het startbarema bepaald voor elke arbeidsovereenkomst apart. 
 

Afdeling 2: Het bepalen van de DELTA 

Artikel 8. 

§1. De delta wordt berekend door, voor elk anciënniteitsjaar, het doelbarema (cfr. hoofdstuk 5 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst), te verminderen met het startbarema (cfr. afdeling 1 van dit hoofdstuk). 
 

§2. De delta wordt, voor elk anciënniteitsjaar, uitgedrukt in euro en kan positief zijn, negatief zijn of gelijk zijn aan 0. 
 

Afdeling 3: Het bepalen van het IFIC barema  

Artikel 9. 

§1. Per fase moet voor elke werknemer een IFIC barema worden berekend. 
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§2 Elk IFIC barema krijgt een code. Deze code is de combinatie van de code van de loonschaal opgenomen in het 
startbarema en de categorie van de sectorale referentiefunctie. (Bv 1.55-1.61-1.77/14). 
 

§3. Fase 1 gaat in op 1 november 2019. 
 

§4. Het IFIC barema wordt berekend door het startbarema, op elk anciënniteitsjaar, te verhogen met een bedrag 
bekomen door volgende formule: 
 
(bedrag van de positieve delta) x D/100  
 
D wordt voor elke fase vastgelegd in een aparte collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Het resultaat van deze berekening is een bedrag met 2 decimalen na de komma. De afronding gebeurt door het cijfer 
na het af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere 
eenheid te brengen als het gelijk is aan of hoger is dan vijf.  
 

§5. Wanneer de delta negatief of gelijk aan 0 is op een bepaald anciënniteitsjaar, wordt het IFIC barema beperkt tot de 
hoogte van het doelbarema op het overeenstemmende anciënniteitsjaar. 

§6. Indien een werknemer meerdere functies uitoefent, vastgelegd in meer dan één arbeidsovereenkomst, dan wordt 
het IFIC barema bepaald voor elke arbeidsovereenkomst apart. 
 

Afdeling 4: De keuze van de werknemer  

Artikel 10. 

§1. De werknemer heeft bij het begin van elke fase van invoering van de nieuwe loonschalen eenmalig de keuze 
tussen het behoud van zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, of 
voor het IFIC barema van de betrokken fase zoals beschreven in artikel 9 van deze overeenkomst, met uitsluiting van 
de werknemer die in een vorige fase gekozen heeft om in IFIC te stappen.  
 

§2. De keuze voor het IFIC barema is onomkeerbaar. De werknemer die kiest voor het IFIC barema heeft bijgevolg 
geen recht meer op de loonschalen  zoals opgenomen in het startbarema conform artikel 7 of het referentiebarema 
conform artikel 12 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 
 

§3. De werknemer die kiest voor het IFIC barema, maar zich op het ogenblik van de keuze in een anciënniteitsjaar 
bevindt waar het startbarema hoger is dan het IFIC barema, behoudt zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de 
hierbij bedongen toekomstige verhogingen, tot de maand waarop het IFIC barema nominaal hoger ligt dan het 
startbarema, aan eenzelfde tewerkstellingsbreuk. Vanaf die maand volgt hij definitief het IFIC barema. 
 
 

§4. De werknemer die op 1 november 2019 recht heeft op het voordeel beschreven in artikel 3 §9 (premie voor een 
bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, behoudt in fase 1 zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige 
verhogingen, alsook de premie BBT en/of BBK. Hij beschikt bijgevolg in fase 1 niet over de keuzemogelijkheid. 
De ondertekenende partijen bepalen bij elke volgende fase of deze werknemers de keuze krijgen om over te stappen 
naar het IFIC barema. 
 

§5. De werknemer bedoeld in §1 van dit artikel is verplicht zijn keuze schriftelijk bekend te maken aan de werkgever 
uiterlijk op 14 juni 2019. De werknemer die binnen deze termijn geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn 
bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het recht op het 
IFIC barema.  
 
De werknemer die opteert om over te stappen naar het IFIC barema, geniet de uitbetaling van zijn IFIC barema voor 
het eerst vanaf de betaling van het loon van de maand november 2019.  
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§6. In afwijking op §5 van dit artikel, kan  de werknemer die gebruik maakt van de mogelijkheid tot intern/sectoraal of 
extern beroep, zoals beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende de procedures 
voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic, zijn keuze, 
zoals bedoeld in §1 van dit artikel, pas maken nadat het besluit van de interne of de externe beroepscommissie 
schriftelijk aan hem is meegedeeld door de werkgever.  
 
Vanaf de kennisname van het besluit van de interne beroepscommissie heeft de werknemer tot 31 oktober 2019 om 
zijn keuze schriftelijk bekend te maken aan de werkgever.  
 
Indien de werknemer in extern beroep gaat, heeft hij vanaf de kennisname van het besluit van het externe 
beroepscommissie tot 31 oktober 2019 om zijn keuze schriftelijk bekend te maken aan de werkgever. Als de externe 
beroepscommissie na 24 oktober 2019 het besluit meedeelt, heeft de werknemer 7 dagen na de kennisname van de 
beslissing van de externe beroepscommissie om zijn keuze schriftelijk bekend te maken aan de werkgever. 
 
Deze bekendmaking van de keuze gaat gepaard met een expliciete afstand van recht om het dispuut verder te 
betwisten.  
 
De werknemer die in dit geval opteert om over te stappen naar het IFIC barema, geniet de uitbetaling van zijn IFIC 
barema voor het eerst de maand volgend op de bekendmaking van zijn keuze. In voorkomend geval  dient de 
werkgever voor de werknemer eenmalig een looncorrectie te berekenen voor de periode tussen 1 november 2019 en 
de maand van de bekendmaking van zijn keuze. 
 
De werknemer die binnen bovenvermelde termijn geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn bestaande 
loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het recht op het IFIC 
barema.  
 

§7. Werknemers die vanaf 23 april 2019 tot en met 31 oktober 2019 in dienst komen, krijgen de keuze voor het oude 
barema conform de loonschalen opgenomen in bijlagen 2 en 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst of voor het 
IFIC barema, met uitzondering van werknemers waarvan het contract een einde neemt uiterlijk op 31 oktober 2019.  
 
De werknemers zoals bedoeld in deze paragraaf moeten hun keuze schriftelijk bekend maken aan de werkgever ten 
laatste op 31 oktober 2019. 
 
De werknemer die op 31 oktober 2019 geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn bestaande loonvoorwaarden, 
inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het recht op het IFIC barema.  
 

§8. Werknemers die vanaf 23 april 2019 tot en met 31 oktober 2019 contractueel van functie wijzigen, krijgen de keuze 
voor het oude barema conform de loonschalen opgenomen in bijlagen 2 en 3 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst of voor het IFIC barema, met uitzondering van werknemers waarvan het contract een einde 
neemt uiterlijk op 31 oktober 2019.  
 
De werknemers zoals bedoeld in deze paragraaf moeten hun keuze schriftelijk bekend maken aan de werkgever ten 
laatste op 31 oktober 2019. 
 
De werknemer die op 31 oktober 2019 geen keuze heeft bekend gemaakt, behoudt zijn bestaande loonvoorwaarden, 
inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, en opent niet het recht op het IFIC barema.  
 

Artikel 11. 

§1. De werkgever informeert de werknemer tussen 23 april 2019 en uiterlijk 7 mei 2019 over de keuzemogelijkheid. 
Hiertoe bezorgt hij de werknemer een overzicht van zijn startbarema en het IFIC barema, en informeert hij de 
werknemer over de bepalingen van artikel 10.  
 
De werkgever geeft de werknemer een berekening van het cumulatief loon dat hij nog zou verdienen in elk van beide 
barema’s gedurende de resterende loopbaan. Hierbij wordt vertrokken van de baremieke anciënniteit op het ogenblik 
van de ingang van elke fase, de leeftijd van de werknemer, zijn wettelijke pensioenleeftijd, zijn arbeidstijd, waarbij voor 
wat betreft deze berekening wordt verondersteld dat de werknemer in dezelfde functie zou blijven en effectieve 
prestaties levert tot het einde van zijn loopbaan.  
 



7 

 

§2. De berekening van het cumulatief loon zoals bedoeld in voorgaande paragraaf dient te gebeuren met de tool die 
door de VZW IFIC ter beschikking wordt gesteld. 
 

Hoofdstuk 7: het IFIC barema voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 november2019 

 
Dit hoofdstuk is van toepassing op de werknemers die effectief vanaf 1 november 2019 in dienst treden van de 
onderneming. 
 

Artikel 12. 

 

§1. De werknemer heeft van zodra hij onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, recht op hetzelfde IFIC 
barema als de werknemers bedoeld in hoofdstuk 6 met dezelfde sectorale referentiefunctie in de onderneming.  
 

§2. Hiervan wordt afgeweken in volgende twee situaties: 
- Indien de aan de nieuwe werknemer toegewezen sectorale referentiefunctie niet bestaat in de onderneming op 

het ogenblik van de indiensttreding; 
- Indien in dezelfde onderneming, voor dezelfde sectorale referentiefunctie, verschillende startbarema’s bestaan 

op het ogenblik van de indiensttreding, en bij ontstentenis van een akkoord over het toe te passen startbarema 
in de ondernemingsraad, bij ontstentenis hieraan in het comité voor preventie en bescherming op de 
werkplaats, bij ontstentenis hieraan met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis hieraan middels een 
collectieve arbeidsovereenkomst.. 

 
In deze beide gevallen, heeft de nieuwe werknemer recht op het IFIC barema bepaald op basis van de bepalingen van 
artikel 9, met dien verstande dat de delta zoals bedoeld in artikel 8 bepaald wordt op basis van het verschil tussen 
enerzijds het van toepassing zijnde doelbarema en anderzijds het referentiebarema opgenomen in bijlage 4 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, in voorkomend geval verhoogd met de looncomponenten beschreven in §3 en §4 van 
dit artikel. 

 
§3. Om het referentiebarema te bepalen wordt de op de werknemer van toepassing zijnde loonschaal zoals bedoeld in 
bijlage 4, in voorkomend geval, op elk anciënniteitsjaar van de loonschaal verhoogd met de looncomponenten waarop 
de werknemer recht heeft, conform de collectieve arbeidsovereenkomsten en de Koninklijke besluiten vermeld in artikel 
3 §6 t.e.m. §9 . Het betreft meer bepaald: 

- De haard- of standplaatstoelage; 
- Het functiecomplement; 
- De functietoeslag; 
- De premie een bijzondere beroepsbekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel. 

 

§4 Behalve de looncomponenten vermeld in §3 hierboven, mag het referentiebarema dat van toepassing is op de 
werknemer slechts verhoogd worden met andere looncomponenten voor zover die cumulatief aan de 3 volgende 
voorwaarden voldoen: 

- Onderworpen aan de sociale zekerheid (RSZ); 
- Functiegebonden; 

       -     Collectief toegekend aan alle werknemers die dezelfde functietoewijzing hebben gekregen in de instelling 
 

§5. Vallen niet onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk de werknemers die op moment van indiensttreding recht 
hadden op het voordeel beschreven in artikel 3§9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of 
bijzondere beroepstitel (BBT)) van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Zij behouden in fase 1 hun bestaande 
loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, alsook de premie BBT en/of BBK. Zij 
beschikken bijgevolg in fase 1 niet over de keuzemogelijkheid. De ondertekenende partijen bepalen bij elke volgende 
fase of deze werknemers de keuze krijgen om over te stappen naar het IFIC barema.  
 

Hoofdstuk 8: Algemene bepalingen 

Artikel 13. Integratie loonschalen en looncomponenten 

De werknemer waarop het IFIC barema van toepassing is, heeft vanaf de start van de uitbetaling van het IFIC barema 
en voor de duurtijd van de verdere loopbaan, bovenop het toegekende IFIC barema geen recht meer op de voordelen 
zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomsten en de koninklijke besluiten opgenomen in artikel 3 § 6 t.e.m. 
§9, in artikel 7 §3 en in artikel 12 §4. Deze voordelen zijn in het IFIC barema geïntegreerd.  
 



8 

 

De werknemer die kiest voor het IFIC barema heeft geen recht meer op de loonschalen opgenomen in het startbarema 
conform artikel 7 of het referentiebarema conform artikel 12 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, 
inclusief hun toekomstige indexeringen, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 9 van onderhavige 
collectieve arbeidsovereenkomst. 
 

 Artikel 14. Verloning hybride functies 

§1. De werknemer aan wie een hybride sectorale referentiefunctie werd toegekend, conform de bepalingen in bijlage 1 
collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe 
sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic, wordt een maandloon toegekend dat 
samengesteld wordt pro rata de arbeidstijd die de werknemer besteedt aan elk van de sectorale referentiefuncties.  
 

§2. Wanneer de hoogst geklasseerde sectorale referentiefunctie voor 70% of meer deel uitmaakt van de contractuele 
arbeidstijd van de werknemer, dan wordt de werknemer voor 100% van zijn contractuele arbeidstijd vergoed aan het 
IFIC barema voor deze functie. 
 

Artikel 15. Index 

§1. De in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst voorziene doelbarema’s worden gekoppeld aan 
het spilindexcijfer 103.04 (basis 2013), 1 juni 2017.  
 
De aanpassing gebeurt overeenkomstig de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971 
houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste 
van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden 
bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid van de arbeiders, alsmede de verplichtingen op 
sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. 
 

§2. Het geïndexeerde doelbarema is een barema met twee decimalen. 
 
De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af 
te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of hoger is dan vijf. 
 

Artikel 16. Uurloon 

Het geïndexeerde uurloon (in het stelsel van de 38-urenweek) is gelijk aan: 
 
maandloon x 12 
1976 
 
Het resultaat van deze berekening is een uurloon met vier decimalen. 
De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af 
te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als het gelijk is aan of hoger is dan vijf. 
 

Artikel 17. Informatie aan de werknemer die recht heeft op het IFIC barema 

Ten einde de correcte toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst te kunnen verifiëren maakt de werkgever 
schriftelijk aan de werknemer over: 
 

- De code(s) en de titel(s) van de aan de werknemer toegekende sectorale referentiefunctie(s) zoals opgenomen 
in bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 “tot het bepalen van sectorale 
referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie” (330/CO/ 135642); 

- De gecombineerde baremacode(s) van het startbarema (of het referentiebarema) en het doelbarema; 
- Deze baremacode(s) wordt(worden) vooraf gegaan door het woord « IFIC barema » indien het IFIC barema 

wordt toegekend aan de betrokken werknemer;  
- De baremieke anciënniteit van de werknemer in jaren en maanden; 
- Voor alle werknemers die het ific-barema genieten, dient ook te worden vermeld welke looncomponenten 

voorzien in artikel 3 §6 tem §9 in het startbarema (of het referentiebarema) werden geïntegreerd; 
- In voorkomend geval worden de looncomponenten vermeld die worden bedoeld in artikel 7 §3 en artikel 12 § 4; 
- In voorkomend geval wordt het huisbarema vermeld dat van toepassing is op de betrokken werknemer. 

 
Voor de toepassing van dit artikel wordt de incorporatie in een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de 
betrokken werknemer beschouwd als een schriftelijke kennisgeving. 
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Artikel 18. Verworven anciënniteit 

De werknemer die het recht opent op het IFIC barema behoudt zijn verworven baremieke anciënniteit als vertrekpunt 
voor de verdere evolutie van de anciënniteit 
 

Artikel 19. Verworven anciënniteit bij functiewijziging  

Bij wijziging van functie binnen dezelfde onderneming, heeft de werknemer onmiddellijk recht op de verworven 
baremieke anciënniteit in de vorige functie. 
 

Hoofdstuk 9: Slotbepalingen 

Artikel 20. 

§1.Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de sectorale implementatie bedongen in onderhavige overeenkomst 
beperkt wordt ten belope van de effectieve tenlasteneming van de globale kost ervan, die door de bevoegde 
voogdijoverheid middels structurele financiering ten behoeve van de invoering ter beschikking gesteld wordt aan de 
sector. 
 

§2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op datum van ondertekening en is gesloten voor 
onbepaalde duur.  
 

§3. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van twaalf maanden.  
 

§4. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de Voorzitter van 
het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten de redenen ervan aangeven en 
amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst 
ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en - diensten te bespreken. 
 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: Doelbarema’s 

Bijlage 2: Lijst van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Bijlage 3: Loonschalen buiten collectieve arbeidsovereenkomst  

Bijlage 4: Referentiebarema’s per sectorale referentiefunctie 

 


