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wetgeving@vmbv.org 

 

 

Betreft:  Extern Beroep – Onderhoudsfase - oproep 

 

Beste VMBv lid, 

Beste technoloog medische beeldvorming, 

Beste verpleegkundige, 

 

In het kader van de nieuwe sectorale referentiefunctie van IFIC heeft  u eind juni één van drie 

volgende keuzes gemaakt: 

 

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 intern beroep aantekenen 

 

Beroepsfase 

Indien u niet akkoord was met uw toegewezen functie of als u vaststelde dat er een functie ontbrak, 

heeft u intern beroep aangetekend.  

 

Intern beroep 

Dit heeft u vóór eind juni ingediend bij uw procesverantwoordelijke. 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: 

 

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 extern beroep aantekenen 

 

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.  

 

In bijlage vindt u een ingevuld voorbeeldformulier voor extern beroep.   

 

Vergeet volgende zaken zeker niet: 

 

• Lever het extern beroep tijdig in. Je krijgt namelijk maar 7 kalenderdagen na ontvangst 

van het antwoord op intern beroep. Voorbereiding is de boodschap. 

• IF-IC heeft onlangs een 6de pagina toegevoegd aan het document extern beroep 

aantekenen. Vergeet dit niet in te vullen. 

• Indien u zelf een IF- IC functiebeschrijving heeft aangepast, mag deze het IFIC-logo niet 

vermelden! ( Het functieprofiel opgesteld door NVKVV bevat helaas wel het IF -IC logo, 

gelieven dit te verwijderen) 

• Vermeld expliciet de auteur van de beschrijving (als u het functieprofiel van de VMBv 

gebruikt mag u ons als auteur vermelden) 

• Het antwoord op intern beroep wordt aangetekend opgestuurd via post. Hiervan moet u 

een kopie  bij het extern beroep toevoegen 

• Voor de TMB’s: voeg het KB van technoloog medische beeldvormer ook toe aan uw 

dossier. Het bevat de wettelijke autonome en toevertrouwde handelingen binnen elk 

domein (dus ook echocardio en radiotherapie) en de verplichte uren bijscholing. 

• Op de site van IF-IC vindt u een verklarend document terug als hulp bij het invullen van 

het document extern beroep aan tekenen. (https://www.if-

ic.org/src/Frontend/Files/userfiles/files/cao%20procedure%20bijlage%203%20extern%2

0beroep%20met%20tekstballonen%20NL%20DEF.pdf) 

 

Heeft u nog steeds vragen of twijfels, dan kan u steeds terecht bij wetgeving@vmbv.org 

 

Ten laatste op 15/11/2018 ontvangt u een besluit van de extern beroepscommissie. 

 

Volgende beslissingen zijn mogelijk: 

 

1. Het extern beroep is onontvankelijk. 

2. De externe beroepscommissie wijst definitief een sectorale referentiefunctie toe. 

3. De externe beroepscommissie wijst definitief een nieuwe verdeling van hybride functies 

toe. 

4. De externe beroepscommissie wijst definitief een categorie toe in het kader van een 

ontbrekende functie. 

 

Indien de externe beroepscommissie vaststelt dat de toewijzing niet kan gebeuren 

conform de classificatieprincipes, moet de externe beroepscommissie door middel van 

vergelijking toch een categorie uit de functiewijzer toewijzen. Deze toewijzing is definitief 

 

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

kalenderdagen om over te stappen naar het IFIC barema dat overeenstemt met de definitieve 



toewijzing. 

 

Waarom (extern) 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 (extern) beroep 

aantekenen.  

 

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. Ook 

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

VMBv heeft dit reeds gedaan  -  via email en aangetekende brief - maar heeft hier tot op heden nog 

geen antwoord op mogen ontvangen. Ook andere beroepsorganisaties hebben nog geen antwoord 

van IFIC gekregen. 

 

Wij hopen hier binnenkort meer info over te ontvangen . Wij houden u op de hoogte. 

 

Oproep 

Wij willen een globaal zicht krijgen op de beslissingen van zowel de interne als de externe 

beroepscommissie. Daarom vragen wij u om hun beslissingen aan ons mee te delen. Deze informatie 

kunnen we gebruiken tijdens de onderhoudsfase. U kan dit doen door een mail te sturen naar 

wetgeving@vmbv.org Alvast bedankt! 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

De VMBv 
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