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Betreft:   IFIC  beroepsfase en onderhoudsfase + FAQ 

 

Beste VMBv lid, 

Beste technoloog medische beeldvorming, 

Beste verpleegkundige, 

 

 

In het kader van de nieuwe sectorale referentiefunctie van IFIC heeft uw werkgever u eind april een 

nieuwe functie toegewezen.  Voor de meesten onder ons werkzaam op een dienst radiologie, 

nucleaire geneeskunde, radiotherapie of echocardiografie zal dit de functie “Technoloog Medische 

Beeldvorming” zijn. Maar ook andere functies zoals “Ziekenhuisverpleegkundige”  of  “Paramedicus” 

kunnen toegewezen zijn door uw werkgever. 

 

Bij deze toewijzing werd ook de volgende informatie meegegeven: functiebeschrijving, bijhorende 

loonklasse, loonevolutie… Op basis van deze informatie moet u één van drie volgende keuzes maken: 

 

1. NIET overstappen naar het IFIC barema en uw huidige loonvoorwaarden behouden 

2. Overstappen naar het IFIC barema (fase 1) (!definitieve en onomkeerbare keuze!) 

3. NIET akkoord gaan met de toegewezen functie en beroep aantekenen 

 

Elk van deze keuzes moet gebeuren vóór 30/06/2018 en moet u schriftelijk bekendmaken aan uw 

procesverantwoordelijke. 

 

Beroepsfase  

 

Indien u niet akkoord bent met  uw toegewezen functie of als u vaststelt dat er een functie ontbreekt 

kan u beroep aantekenen (vóór 30 juni 2018). Er zijn twee niveaus van beroep voorzien: 

 

Intern beroep 

 

Intern beroep moet individueel gebeuren door het vereiste formulier (www.if-ic.org  PC 330  

Documenten  formulier voor intern beroep) in te dienen bij de procesverantwoordelijke van uw 

instelling. Bij dit formulier kan u bewijsstukken toevoegen (vb. nieuwe functiebeschrijving opgesteld 

door de VMBv). 

 

Het beroep is enkel ontvankelijk als het handelt over de functietoewijzing, op basis van de inhoud 

van de functie die u momenteel uitoefent en de beschreven toegewezen referentiefunctie. Niet-

ontvankelijke argumenten zijn argumenten die geen verband houden met de classificatie (vb. 

diploma, huidig of toekomstig loon, functietitel, prestatiebeoordeling…) 

 

http://www.if-ic.org/


U kan hiervoor ook hulp vragen bij de syndicale afgevaardigde indien u dit wenst.  

 

Het verzoekschrift om beroep aan te tekenen moet alle relevante stukken (vb. huidige functie-

omschrijving) bevatten. 

 

Indien u intern beroep aantekent zal dit vóór 30/09/2018 behandeld worden. Volgende beslissingen 

zijn mogelijk: 

 

1. De interne beroepscommissie bevestigt de oorspronkelijke toewijzing  

2. De interne beroepscommissie bevestigt de oorspronkelijke toewijzing niet en stelt een 

alternatieve toewijzing voor 

3. De interne beroepscommissie stelt vast dat er een ontbrekende functie is en stelt een 

categorie voor. In dit geval dient de werkgever (de procesverantwoordelijke) de 

ontbrekende functie te rapporteren aan IFIC (www.if-ic.org  PC 330  Documenten  

formulier melding van ontbrekende functie) 

 

Aan het einde van de beroepsprocedure heef de werknemer 7 kalenderdagen vanaf de dag van 

kennisname van de beslissing van de beroepscommissie om zijn keuze voor het IFIC barema bekend 

te maken aan de werkgever. 

 

Extern beroep 

 

Wanneer de interne procedure volledig is afgerond, kan de werknemer extern beroep indienen, 

wanneer hij/zij het besluit van de interne commissie betwist. Samen met het besluit van de interne 

beroepscommissie wordt de mogelijkheid tot extern beroep meegedeeld en de gegevens van het 

secretariaat van de externe beroepscommissie. 

 

Vanaf kennisname van het besluit van de externe beroepscommissie heef de werknemer 7 dagen om 

over te stappen naar het IFIC barema dat overeenstemt met de definitieve toewijzing. 

 

Meer info: 

punt 4.1.3 https://www.if-ic.org/src/Frontend/Files/userfiles/files/79176_FeuilletNLklein.pdf 

 

Onderhoudsfase 

 

Via de onderhoudsprocedure wordt de sectorale classificatie bijgewerkt: elk jaar worden de 

functiebeschrijvingen beoordeeld en indien nodig bijgewerkt.  

 

De werkgeversfederaties en syndicale organisaties vertegenwoordigd in het paritair comité voor de 

gezondheidsinrichtingen en –diensten kunnen evoluties in de organisaties en functies signaleren aan 

IFIC. De meldingen van ontbrekende functies die naar IFIC zijn verstuurd door de 

procesverantwoordelijken en tevens door de secretaris van de externe beroepscommissie in het 

kader van toewijzing, zullen eveneens behandeld worden tijdens deze onderhoudsprocedure.  

 

http://www.if-ic.org/
https://www.if-ic.org/src/Frontend/Files/userfiles/files/79176_FeuilletNLklein.pdf


Ook werknemersorganisaties (zoals de VMBv) kunnen een aanvraag tot onderhoud indienen. De 

VMBv zal dit ook doen. 

 

FAQ 

 

1. Waarom beroep aantekenen? 

De VMBv is van mening dat het belangrijk is om een vanuit het werkveld een krachtig signaal 

te sturen naar IFIC/naar de overheid om te tonen dat wij niet akkoord zijn met de beperkte 

en ouderwetse functie-omschrijving van technoloog medische beeldvorming en de 

vaststelling van ontbrekende functies.  De enige manier om dit kenbaar te maken is beroep 

aantekenen.  

2. Als ik nu beroep aanteken, kan ik dan later nog instappen in het IFIC barema? 

Ja dat kan. Na de beslissing van de interne/externe beroepscommissie kan u kiezen of u uw 

huidig barema behoudt of akkoord gaat met de (nieuwe) toegewezen functie. Indien u 

overstapt zal er een looncorrectie zijn vanaf 01 januari 2018.  

Het is dus mogelijk om zowel beroep aan te tekenen en een signaal te zenden dat het 

werkveld niet akkoord is met de functiebeschrijving alsook te genieten van de 

loonsverhoging (mits enige vertraging van enkele maanden). 

3. Gaat de functie Technoloog Medische Beeldvorming, nu in loonklasse 14, ooit stijgen naar 

loonklasse 15? 

Dat weten wij niet. Verschillende beroepsverenigingen - waaronder de VMBv – zetten alles 

op alles om de functiebeschrijving van TMB bijgewerkt te zien zodat deze tenminste up-to-

date en volledig  is. Indien dit gebeurt, zal ook de waarderingsscore die aan deze functie 

gekoppeld wordt herzien moeten worden door IFIC (zie CAO 1 van 28/09/2016 – 

functieclassificatie). Pas als deze score hoog genoeg is bestaat de kans dat we in loonklasse 

15 terechtkomen.   

4. Wanneer gaat de functiebeschrijving (eventueel) aangepast worden? 

Vermoedelijk in 2019 of 2020, meer informatie geeft het IFIC voorlopig niet vrij. 

5. Als ik nu akkoord ga met de IFIC functie (loonklasse 14) en de functie wordt in de toekomst 

aangepast met daaraan gekoppeld een stijging naar loonklasse 15: zal mijn loonklasse dan 

automatisch mee stijgen? 

Wij krijgen hiervan geen bevestiging van IFIC maar wij vermoeden van wel omdat u kiest voor 

een functie en niet voor een loonklasse. 

6. Wanneer zal FASE 2 plaatsvinden? 

Hierover geeft het IFIC voorlopig geen informatie vrij. 

 

(Voor meer FAQ: https://www.if-ic.org/nl/faq/faq-pc-330) 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Indien u nog vragen heeft kan u deze steeds stellen via volgend emailadres: wetgeving@vmbv.org 

 

 

De VMBv 

https://www.if-ic.org/nl/faq/faq-pc-330
mailto:wetgeving@vmbv.org

