17 JUNI 1997. —
Ministerieel besluit
tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1)
De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid van de werknemers, inzonderheid op
artikel 35, § 5, tweede lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en
gewijzigd bij de wet van 6 december 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector, inzonderheid op artikel 3, § 5;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoo¨ rdineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van
4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat, in de sector van de ziekenhuizen en de psychiatrische
verzorgingstehuizen, de functie van logistiek assistent onmiddellijk
vastgesteld moet worden opdat de betrokken werkgevers
onverwijld de uitvoeringsmodaliteiten zouden kennen,
Besluit :
Artikel 1. De logistiek assistenten zijn hoofdarbeiders die worden
ingezet op de verpleegafdeling ter ondersteuning van de verpleegkundigen,
voor het verbeteren van het comfort van de patie¨nten en het
vervullen van patie¨ntondersteunende taken. Zij kunnen geen verpleegkundige
handelingen stellen, zoals bepaald op basis van artikel 21,
quinquies, van het koninklijk besluit 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de
paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.
Art. 2. § 1. Voor aanwerving van logistiek assistenten komen enkel
werkzoekenden in aanmerking die met vrucht een vormingsprogramma
gevolgd hebben :
a) hetzij van minimaal 80 uur voor mensen met een vorming bepaald
in artikel 2, § 4 van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot
vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12 van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen gecoo¨ rdineerd op 14 juli 1994, voor de in
artikel 34, 12° van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen;
b) hetzij van minimaal 500 uur waarvan 250 uren theoretische en
praktische vorming en 250 uren stage voor werkzoekenden met
minimaal het diploma van lager secundair onderwijs;
c) hetzij van minimaal 500 uur voor werkzoekenden die met vrucht
vo´o´ r 1 juli 1997 dit vormingsprogramma gevolgd hebben;
d) hetzij van minimaal 500 uur waarvan 250 uren theoretische en

praktische vorming en 250 uren stage voor jongeren die onderworpen
zijn aan de deeltijdse leerplicht.
Deze vormingsprogramma’s omvatten ondermeer gezondheids- en
hygie¨neregels toepasselijk in de instellingen en omgang met patie¨nten
en hun familieleden; ze worden door de bevoegde Minister goedgekeurd
om in aanmerking te komen voor de toepassing van het
koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het
oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.
§ 2. Voor de instellingen waarvan de toetredingsakte werd goedgekeurd
krachtens de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot
uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997
houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling
in de non-profit sector, en die een door het bevoegd gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling afgeleverd attest kunnen voorleggen waarin de afwezigheid
wordt vastgesteld van werkzoekenden die beantwoorden aan de in
§ 1 opgesomde voorwaarden, kunnen de betrekkingen van logistiek
assistent vo´o´r 31 december 1997 vacant verklaard worden ten aanzien van
de werkzoekenden bedoeld in § 1, b) en d), die niet voldoen aan de
voorwaarden inzake stage. Het voormelde attest moet gevoegd worden bij
het verslag bedoeld in artikel 8 van het voormelde ministerieel besluit.
Art. 3. Het toezicht op de inhoudelijke tewerkstelling van de
logistiek assistenten en inzonderheid op de kwaliteitsverbetering van
de verzorging van het comfort van de patie¨nt tengevolge van de inzet
van dit personeel, valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd
van het verpleegkundig departement.
Onder leiding van dit hoofd stelt de instelling jaarlijks een rapport
op omtrent de wijze waarop dit personeel wordt ingezet.
Dit rapport wordt overgemaakt aan de ondernemingsraad, bij
ontstentenis aan het comite´ voor veiligheid, hygie¨ne en gezondheid,
voor de prive´ instellingen, en aan de bevoegde overlegcomite, voor de
publieke instellingen; het is steeds opvraagbaar door de Minister.
Art. 4. De wedde van de logistiek assistenten wordt vastgesteld op
een bedrag dat overeenstemt met de baremieke schaal 1.22 vastgesteld
in uitvoering van de bepalingen met betrekking tot het geldelijk statuut
hetzij van de Staat, hetzij van de ondergeschikte openbare besturen,
hetzij in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van
8 december 1982 overeengekomen in het paritair subcomite´ voor de
instellingen vallend onder de ziekenhuiswet en algemeen geldend
verklaard door het koninklijk besluit van 12 juli 1983.
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1997.
Brussel, 17 juni 1997.
M.Colla

16 MAART 1998. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie
van logistiek assistent (1)
De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid van de werknemers, inzonderheid op
artikel 35, § 5, tweede lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996, en
gewijzigd door de wet van 6 december 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector, inzonderheid op artikel 3, § 5;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van
de functie van logistiek assistent;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoo¨ rdineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van
4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat in de sector van de ziekenhuizen en de psychiatrische
verzorgingstehuizen zonder uitstel wijzigingen dienen te worden
aangebracht aan de definitie van de functie van logistiek assistent
op een zodanige wijze dat het sociale maribelstelsel versoepeld wordt
en dat de betrokken werkgevers onmiddellijk de uitvoeringsmodaliteiten
kennen,
Besluit :
Artikel 1. Aan artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997
tot vaststelling van de functie van logistiek assistent worden de
volgende aanpassingen aangebracht :
1° de woorden « op de verpleegafdeling » worden vervangen door de
woorden « op de verpleegafdeling en/of de spoedgevallendienst »;
2° de woorden « en het vervullen van patie¨ntondersteunende taken »
worden vervangen door de woorden « , het vervullen van
patie¨ntondersteunende
taken en van administratieve taken inherent aan de
werking van de voornoemde diensten en binnen deze diensten
gepresteerd ».
Art. 2. Aan artikel 2, § 1, b) van het bovengenoemde ministerieel
besluit van 17 juni 1997 worden de woorden « diploma van lager
secundair onderwijs » vervangen door de woorden « getuigschrift van
het lager secundair onderwijs of getuigschrift van de tweede graad van
het secundair onderwijs ».
Art. 3. Aan artikel 2 van het bovengenoemde ministerieel besluit
van 17 juni 1997 worden de woorden « kunnen de betrekkingen van
logistiek assistent vo´o´ r 31 december 1997 vacant verklaard worden ten

aanzien van de werkzoekenden bedoeld in § 1, b) en d), die niet voldoen
aan de voorwaarden inzake stage » vervangen door de woorden
« hebben deze instellingen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf
de aanwerving van de betrokken personen om deze te laten voldoen
aan de opleidingsvoorwaarden bedoeld in § 1 ».
Art. 4. Aan artikel 4 van het bovengenoemde ministerieel besluit
van 17 juni 1997, het woord « minstens » wordt ingevoegd tussen de
woorden « een bedrag dat » en het woord « overeenstemt ».
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie in
het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 16 maart 1998.
M. COLLA

24 JULI 1998. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van
logistiek assistent (1)
De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede en
derde lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd door de
wet van 6 december 1996 en de wet van 13 februari 1998;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector, gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 mei 1997,
het koninklijk besluit van 6 juli 1997 en het koninklijk besluit van
16 april 1998;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van
de functie van logistiek assistent, gewijzigd bij het ministerieel besluit
van 16 maart 1998;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoo¨ rdineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten
van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gezien de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst en het raamakkoord
gesloten ter uitvoering van artikel 3, paragraaf 8, tweede lid
van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen
met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit
sector hebben de datum bepaald waarop het verslag bedoeld in artikel
3, paragraaf 6 van voornoemd besluit moet overgemaakt worden,
dat het opportuun lijkt te voorzien dat het verslag van het hoofd van
het verpleegkundig departement op hetzelfde tijdstip moet overgemaakt
worden en dat de betrokken werkgevers onverwijld ervan op de
hoogte moeten gebracht worden,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 2, paragraaf 2 van het ministerieel besluit van
17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent,
gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 maart 1998, wordt door de
volgende bepaling vervangen :
« De instellingen die een door de bevoegde gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling afgeleverd attest kunnen voorleggen waarin de
afwezigheid wordt vastgesteld van werkzoekenden die beantwoorden
aan de in paragraaf 1 opgesomde voorwaarden beschikken over een
termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanwerving van de
betrokken persoon om deze te laten voldoen aan de opleidingsvoorwaarden
bedoeld in paragraaf 1. Het voormeld attest moet gevoegd
worden bij het verslag bedoeld in artikel 3, paragraaf 6 van het

koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het
oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. ».
Art. 2. Artikel 3, derde lid van hetzelfde besluit wordt door de
volgende bepaling vervangen :
« Dit verslag wordt uiterlijk eind februari overgemaakt :
— door de instellingen onderworpen aan de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comite´s, aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan het
comite´ voor de preventie en de bescherming op het werk of, bij
ontstentenis, aan de syndicale afvaardiging;
— door de instellingen onderworpen aan de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel, aan het bevoegde overlegcomite´.
Bij de overmaking van het verslag bedoeld in artikel 3, paragraaf 6
van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen
met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit
sector aan het bevoegde sectoraal fonds of aan het bestuur der
gezondheidszorgen, moet de werkgever een afschrift van het verslag
voorzien door dit artikel en van het advies uitgebracht door het
overlegorgaan waaraan het voorgelegd werd voegen.
De Minister kan elke bijkomende informatie opvragen. ».
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 juli 1998.
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27 APRIL 2007. — Ministerieel besluit
tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997
tot vaststelling van de functie van logistiek assistent
De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid van de werknemers, inzonderheid op artikel
35, § 5, A, vervangen bij de wet van 22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen
met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector, inzonderheid op artikel 49, tweede lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van
de functie van logistiek assistent, gewijzigd door de ministeriële
besluiten van 16 maart 1998 en 24 juli 1998;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van
23 januari 2007;
Gelet op het advies 42.241/3 van de Raad van State, gegeven op
27 februari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Enig artikel. Artikel 2, § 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van
17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent,
gewijzigd door het ministerieel besluit van 16 maart 1998, wordt
aangevuld met een punt e) luidend als volgt :
« e) hetzij dat voorkomt in volgende lijst van opleidingen erkend
door de Vlaamse Gemeenschap en bekrachtigd door een
eindstudiebewijs :
Voor wat betreft het voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs en
opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs :
— organisatiehulp;
— organisatieassistentie;
— logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Voor wat betreft de opleidingsvorm 3 van het buitengewoon
secundair onderwijs :
— logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Voor wat betreft het deeltijds beroepssecundair onderwijs :
— logistiek assistent in de ziekenhuizen;
— logistiek helper in de verzorgingsinstellingen;
— logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Voor wat betreft het secundair onderwijs voor sociale promotie

(secundair volwassenenonderwijs) :
— logistiek assistent».
« f) hetzij dat voorkomt in volgende lijst van opleidingen erkend door
de Franse Gemeenschap en bekrachtigd door een eindstudiebewijs
en/of een kwalificatiegetuigschrift :
Voor wat betreft het alternerend gewoon beroepssecundair onderwijs
met volledig leerplan en de vorm 4 van het gespecialiseerd secundair
onderwijs :
— mannelijke of vrouwelijke gezins- en sanitaire hulpkracht (getuigschrift
van onderwijs van het 6e jaar van het beroepsonderwijs en
kwalificatiegetuigschrift).
Voor wat betreft het alternerend beroepssecundair onderwijs en de
vorm 3 van het gespecialiseerd secundair onderwijs :
— logistieke hulp in gemeenschappen (kwalificatiegetuigschrift).
Voor wat betreft het secundair onderwijs voor sociale promotie :
— logistiek assistent in verzorgingseenheden en/of spoeddiensten
(getuigschrift);
— polyvalente hulpkracht voor diensten thuis en aan gemeenschappen
(kwalificatiegetuigschrift)».
Brussel, 27 april 2007.
R. DEMOTTE

