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REGISTRATIEVERPLICHTINGEN 
 
De gegevensinzameling heeft betrekking op de gegevens voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 van het 
personeel dat zich op de payroll van het ziekenhuis bevindt. 
 
Het personeel dat door een provinciale of lokale openbare instelling ter beschikking van het ziekenhuis wordt 
gesteld, moet enkel worden aangegeven als het een premie ontvangt voor een bijzondere beroepstitel (BBT) 
en/of bijzondere beroepsbekwaamheid (BBB) en/of een functiecomplement. Dit soort personeel wordt 
verderop in de brochure "TBP-personeel" genoemd. 
 
Voor de jaren 2018 en 2019, moet in de IFIC-gerelateerde velden van de gegevensinzameling van de private 
ziekenhuizen het personeel opgenomen worden dat zich op de payroll bevindt, uitgezonderd artsen en het 
leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale 
verkiezingen. 
 
De inzameling van de jaren 2016 en 2017 moet per jaar en uiterlijk tegen 31 oktober 2021 worden 
medegedeeld. 
 
De inzameling van de jaren 2018 en 2019 moet per jaar en uiterlijk tegen 31 december 2021 worden 
medegedeeld. 
 

TECHNISCHE VEREISTEN 
 
Het bestand wordt doorgestuurd via de beveiligde internettoegang van de FOD Volksgezondheid 
(PortaHealth) volgens een nauwkerig gegevensschema en in gecomprimeerde vorm (ZIP). 

NAAM VAN HET TXT-BESTAND 
 

 de volgende naamgevingsregels moeten in acht worden genomen. 
 De naam van het bestand, met inbegrip van de extensie TXT, moet in hoofdletters staan. 
 Een bestandsnaam wordt samengesteld als volgt: 
 

XXX-SFZ-VERS-EXPORTZ-YYYY-P.TXT 
 

XXX  = Erkenningsnummer van het ziekenhuis: bijvoorbeeld: 001 
 
SFZ   = SF: code van het registratiesysteem = Statistische en Financiële gegevens 
                      Z : de naam van de zending = PERONE 

 
VERS =  Versie van de registratie = 4.7 
  
EXPORTZ = EXPORT= specifieke naam van de exportfile 

Z: PERONE 
 

YYYY =  Registratiejaar = 2016, 2017, 2018 of 2019 
   
P = Registratieperiode = 12 
   
.TXT = extensie (en type) van de bestanden ; ‘.TXT’ 
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Voorbeelden : 001-SFPERONE-4.7-EXPORTPERONE-2016-12.TXT 
 001-SFPERONE-4.7-EXPORTPERONE-2017-12.TXT 
 001-SFPERONE-4.7-EXPORTPERONE-2018-12.TXT 
 001-SFPERONE-4.7-EXPORTPERONE-2019-12.TXT 
 
NAAM VAN HET ZIP-BESTAND 
 
 Voordat de bestanden doorgestuurd worden via de beveiligde internettoegang (PortaHealth), moeten 

de gegevens gecomprimeerd worden in één zip bestand (zip compatibel). 
 

 De verplichte naam bestaat uit: 
 
 

XXX-SFZ-VERS-YYYY-P.ZIP 
 

XXX  = Erkenningsnummer van het ziekenhuis: bijvoorbeeld: 001 
 

SFZ    = SF: code van het registratiesysteem = Statistische en Financiële gegevens 
                       Z : de naam van de zending: PERONE  

 
VERS =  Versie van de registratie = 4.7 
 
YYYY = Registratiejaar = 2016, 2017, 2018 of 2019 
 
P = Registratieperiode = 12 
 
.ZIP          = De extensie van het bestand ‘.ZIP’ 
 
Voorbeelden : 001-SFPERONE-4.7-2016-12.ZIP 

 001-SFPERONE-4.7-2017-12.ZIP 
 001-SFPERONE-4.7-2018-12.ZIP 
 001-SFPERONE-4.7-2019-12.ZIP 
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BESCHRIJVING VAN DE VELDEN 
 
Het formaat van elk veld verschilt afhankelijk van de gevraagde informatie.  
  
 Het einde van een veld wordt aangeduid door een velddelimiter, namelijk een ‘~’ = tilde. 

 
 Elke registratielijn (record) moet afgesloten worden met een ‘~’ en een LINE FEED {line feed 

(ASCII 10 = 0x0 A). 
 
 Enkel de waarden die in de brochure worden vermeld, zullen aanvaard worden.  
 

Bijvoorbeeld:  
In het Veld 6 = P_PRIME_TPP_QPP mogen enkel de waarden tussen ~1~ en ~3~ voorkomen. 

 
 Er mogen geen open ruimtes (spaties) voorkomen. 
 
 In de numerieke velden mogen de getallen niet vooraf gegaan worden door nullen. 

 
 Het veld wordt geopend en gesloten met een scheidingsteken ‘~’. 
 

Bijvoorbeeld: een veld van 3 posities met de waarde ‘210’  ~210~ 
 

 Voor velden gedefinieerd met decimalen dient het decimale punt (.) gebruikt te worden en de cijfers 
na het punt dienen verplicht ingevuld te worden, ook al zijn dit nullen. 

 
Bijvoorbeeld: ~0.75~ 

 
 Voor de alfanumerieke velden die een numerieke waarde bevatten, moeten de nullen die voorafgaan 

aan het (of de) beduidend(e) cijfer(s) gecodeerd worden.  
 
Bijvoorbeeld: het erkenningsnummer 002  ~002~ 

 
Voorbeelden recordlijnen: 
 
Openbare sector: 
001~2016~12~001000001258992~~1~0.75~24104~~1~~~210~0.75~ 
001~2016~12~001000001258995~~~~36414~~1~01062016~~210~0.50~ 
 
Private sector: 
002~2017~12~002000001258996~~~~36469~~1~~~420~0.75~ 
002~2018~12~002000001258992~2~1~0.80~~6130~~~~210~~ 
002~2019~12~002000001258993~1~~~~6164~~01062019~30112019~150~1.00~ 
002~2019~12~002000001258994~2~1~0.66~~6010~1~16032019~~210~0.66~ 
002~2019~12~002000001258995~1~~~~1079~~~30042019~050~0.50~ 
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STRUCTUUR VAN HET BESTAND 
 
De inzameling inzake personeel, genaamd SFPERONE, bestaat uit gegevens per persoon die worden 
gebruikt voor herzieningen van provisies in verband met : 
- premies voor titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en voor het functiecomplement voor de jaren 

2016, 2017, 2018 en 2019; 
- IFIC voor de jaren 2018 en 2019. 

 
Het is opgebouwd uit één tabel. 

    
STRUCTUUR EN NAAM VAN DE VELDEN 
 

 
VELDNUMMER 

 
VELDNAAM 

 

 
DEFINITIE 

 
 

 
Lengte 

 
A of  N 

 
Veld_1 

 

 
CODE_AGR 

 
Erkenningsnummer van het ziekenhuis 

 
X 

 
3 

 
A 

 
Veld_2 

 

 
YEAR_REGISTR 

 
Registratiejaar 

 
X 

 
4 

 
N 

 
Veld_3 

 

 
PERIOD_CD 

 
Registratieperiode 

 
X 

 
2 

 
N 

 
Veld_4 

 

 
P_NUM_ID Uniek Identificatienummer 

 
X 

 
15 

 
A 

 
Veld_5 

 

 
P_BAREM_IFIC  IFIC barema’s 

 
 

 
1 

 
N 

 
Veld_6 

 

 
P_PRIME_TPP_QPP 

 
Premie voor BBT en/of BBB 

  
1 

 
N 

 
Veld _7 

 

 
P_FTE_BBT_BBB 

 
Betaalde VTE Premie BBT en/of BBB 

  
4 

 
N 

 
Veld_8 

 

 
P_GR_FCT_ 

 
Graad-functie 

 
 

 
5 

 
N 

 
Veld_9 

 

 
P_CODE_IFIC 

 
Code IFIC 

  
5 

 
A 

 
Veld_10 

 

 
P_COMPL_FCT 

 
Functiecomplement 

  
1 

 
N 

 
Veld_11 

 

 
P_DATE_START 

 
Begindatum 

 
 

 
8 

 
A 

 
Veld_12 

 

 
P_DATE_END 

 
Einddatum 

 
 

 
8 

 
A 

 
Veld_13 

 

 
P_CF_FINHOSTA 

 
Kostenplaats finhosta 

 
 

 
3 

 
A 

 
Veld_14 

 

 
P_FTE 

 
Betaalde VTE per periode 

 
 

 
4 

 
N 

  
A= Alfanumeriek ; N= Numeriek 
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Geen enkele negatieve waarde is toegestaan. 
 
Elk veld dat aangeduid is met een kruisje moet aangevuld worden. 
 
Gestructureerde inzameling volgens een logsich 1 – N schema: een uniek identificatienummer per 
werknemer staat meerdere records toe.  
 
 

DE VELDEN MET HUN BESCHRIJVING 
 

VELD_1 = CODE_AGR 
 

Erkenningsnummer van het ziekenhuis. 
 

Dit nummer wordt toegekend door de overheid die bevoegd is voor de erkenning van ziekenhuizen. 
 
Vast formaat van 3 karakters ALFANUMERIEK. 
 
Voorbeeld : ‘~004~’ 
 
De eventueel voorafgaande nullen moeten hier meegegeven worden omdat ze integraal deel uitmaken 
van het erkenningsnummer. 

 

 

VELD_2 = YEAR_REGISTR 
 

Registratiejaren = 2016, 2017, 2018 of 2019. 
 

Vast formaat van 4 NUMERIEKE karakters. 
 
Voorbeeld : ~2019~ 

 
 

VELD_3 = PERIOD_CD 
 

Registratieperiode = 12. 
 

Vast formaat van 2 NUMERIEKE karakters. 
 
Voorbeeld : ~12~ 
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VELD_4 = P_NUM_ID 
 

Het UNIEK identificatienummer. 
 
Dit nummer identificeert de werknemer op anonieme wijze en bestaat uit het erkenningsnummer 
van het ziekenhuis en een reeks cijfers, opgenomen in 15 karakters. 
Eenmaal gedefinieerd is dit nummer uniek en kan het niet worden gewijzigd, zodat de continuïteit 
tussen twee jaarlijkse inzameling mogelijk is. 
 
Variabel formaat : alfanumeriek, maximale lengte 15 karakters. 
 
 

VELD_5 = P_BAREM_IFIC 
 

Werknemer onderworpen aan een IFIC-barema. 
 
Het veld moet enkel ingevuld worden door de private ziekenhuizen voor de jaren 2018 en 2019, met 
uitsluiting van het TBP-personeel. 
 
Vermeld hier of de werknemer van een IFIC-barema geniet, krachtens de Collectieve 
arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel 
voor de federale gezondheidsdiensten . 

1 = ja, 
2 = neen. 

Vast formaat : numeriek, lengte 1 karakter. 
 

 
VELD_6 = P_PRIME_TPP_QPP 
 

Premie voor een bijzondere beroepstitel (BBT) titel en/of bijzondere beroepsbekwaamheid 
(BBB): geeft aan dat in 2016, 2017, 2018 of 2019 een premie is betaald. 

Het veld moet ingevuld worden door alle ziekenhuizen, eveneens voor het TBP-personeel. 
 
1 = Premie die voor een titel (BBT) wordt uitbetaald, 
2 = Premie die voor een bekwaamheid (BBB) wordt uitbetaald, 
3 = Premie die voor een titel (BBT) en een bekwaamheid (BBB) wordt uitbetaald. 

 
Het veld blijft leeg als er geen premie wordt uitbetaald. 

 
Vast formaat : numeriek, lengte 1 karakter. 
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VELD_7 = FTE_BBT_BBB 
 

Waarde van de betaalde VTE tijdens de referentieperiode dat in aanmerking genomen werd 
voor het berekening van de premie voor een bijzondere beroepstitel (BBT) titel en/of 
bijzondere beroepsbekwaamheid (BBB), namelijk van 1/9/n-1 tot en met 31/8/n voor een 
premie betaald in september van het jaar  n. 
 
Dit veld moet ingevuld worden door alle ziekenhuizen (private en openbare), eveneens voor het 
TBP-personeel, en uitsluitend voor de werknemers voor wie het Veld 6 werd ingevuld. 
 
Referentieperiode voor de verzameling van het jaar 2016 : 1 september 2015-31 augustus 2016. 
Referentieperiode voor de verzameling van het jaar 2017 : 1 september 2016-31 augustus 2017. 
Referentieperiode voor de verzameling van het jaar 2018 : 1 september 2017-31 augustus 2018. 
Referentieperiode voor de verzameling van het jaar 2019 : 1 september 2018-31 augustus 2019. 
 
Deze waarde komt overeen met het gemiddelde betaalde VTE tussen 1 september van het jaar n-1 
en 31 augustus van het jaar n.  
 
Deze waarde van betaalde VTE moet worden ingevuld per kostenplaats (Veld 13). 

Vb.1: een verpleegkundige werkt 90% in 2 verschillende kostenplaatsen tijdens de referentieperiode 
die wordt gebruikt om de in 2017 betaalde premie te berekenen. Zijn arbeidstijd bestaat uit 10% in 
kostenplaats 370 en 80% in kostenplaats 410. 
De codering wordt uitgevoerd als volgt: 
1ste lijn: Veld 7 = 0.10 (0.10 * 12/12) ; Veld 13 = 370 
2de lijn: Veld 7 = 0.80 (0.80 * 12/12) ; Veld 13 = 410 
 001~2017~12~00158992~~1~0.10~24144~~~~~370~~ 

001~2017~12~00158992~~1~0.80~24144~~~~~410~~ 
 
Elke verandering van kostenplaats, graad-functie, IFIC-code of arbeidstijd die verband houdt met 
een andere verandering die zich tijdens de referentieperiode voordoet, moet worden ingevuld in de 
Velden 11 (begindatum) en/of 12 (einddatum). 

Vb 2: tijdens de referentieperiode die wordt gebruikt om de in 2017 betaalde premie te berekenen, 
werkt een verpleegkundige tot 31 mei 2017 4/5de  in kostenplaats 370 en vervolgens vanaf 1 juni 2017 
halftijds in kostenplaats 410. 
De codering wordt uitgevoerd als volgt: 
1ste lijn: Veld 7 = 0.60 (0.80 * 9 maanden/12) ; Veld 11 = leeg (want hij werkt al wanneer de periode 

begint) ; Veld 12 = 31 mei 2017 ; Veld 13 = 370 
2de lijn: Veld 7 = 0.13 (0.50 * 3 maanden/12) ; Veld 11 = 1 juni 2017 ; Veld 12 = leeg (omdat hij nog 

werkt wanneer de periode eindigt) ; Veld 13 = 410 
 001~2017~12~00158993~~1~0.60~24144~~~~31052017~370~~ 

001~2017~12~00158993~~1~0.13~24144~~~01062017~~410~~ 
 
De afronding dient als volgt te gebeuren:  
- Duizendste VTE van 1 tot en met 4  rond af naar de lagere honderdste VTE; 
- Duizendste VTE van 5 tot en met 9  rond af naar de hogere honderdste VTE. 
 
Vast formaat: numeriek, lengte 4 karakters. 

 



 10 

VELD_8 = P_GR_FCT 
 
 Graad-functie. 
 

 Openbare ziekenenhuizen: dit veld moet ingevuld worden voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 
uitsluitend voor de werknemers, met inbegrip van het TBP-personeel: 
- aan wie een BBT en/of BBB premie (Veld 6) werd uitbetaald, 
- en/of aan wie een functiecomplement (Veld 10) werd uitbetaald. 
 
Private ziekenhuizen: dit veld moet ingevuld worden: 
1. voor de jaren 2016 en 2017 en uitsluitend voor de werknemers, met inbegrip van het TBP-

personeel: 
- aan wie een BBT en/of BBB premie (Veld 6) werd uitbetaald, 
- en/of aan wie een functiecomplement (Veld 10) werd uitbetaald; 
 

2. voor de jaren 2018 et 2019 en uitsluitend: 
- voor het TBP-personeel aan wie een BBT en/of BBB premie (Veld 6) wordt uitbetaald, 
- voor de werknemers, met inbegrip van het TBP-personeel aan wie een functiecomplement (Veld 

10) wordt uitbetaald of die zich in een gelijkgestelde situatie bevinden (cf. Veld 10). 
 

Voor wat de herziening van de IFIC-maatregel betreft, blijft het mogelijk om een graad-functie voor 
alle werknemers aan te geven naast de IFIC-code, indien dit op vlak van programmering eenvoudiger 
is. 
 
De lijst met graden-functies is in bijlage 1 (voor de jaren 2016 en 2017) of  2  (voor de jaren 2018 en 
2019) toegevoegd. 

  
Ingeval dat de BBT of BBB erkenning in de loop van het jaar wordt toegekend, vermeld dan de 
graad-functie met de bijbehorende BBT of BBB. Indien er reeds een erkenning voor een BBT en 
voor een BBB is verleend: vermeld de bijbehorende BBT. 
 
Indien een werknemer een BBT- en/of BBB-erkenning heeft EN werkzaam is als 
hoofdverpleegkundige waarvoor hij/zij recht heeft op een functiecomplement, is de hier in te vullen 
graad-functie die van de BBT of BBB. 
 
Vast formaat : numeriek, lengte 5 karakters. 
 
 

VELD_9 = P_CODE_IFIC 
 

Code van IFIC functie. 
 
Dit veld moet enkel ingevuld worden door de private ziekenhuizen voor de jaren 2018 en 2019 voor 
alle werknemers, uitgezonderd het TBP-personeel, artsen en het leidinggevend personeel zoals 
bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen. 
 
Zie bijlage 1 voor de jaren 2018 en 2019. 
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Indien de functie ontbreekt, moet de werknemer worden gecodeerd met een code 99991, 99992 of 
99993 afhankelijk van de IFIC-functiecategorie (zie tabel Bijlage 22 van het besluit van 25/4/2002): 
- code 99991 voor IFIC-functiecategorieën 4 tot en met 11 ; 
- code 99992 voor IFIC-functiecategorieën 12 tot en met 15; 
- code 99993 voor IFIC-functiecategorieën 16 tot en met 20.  
 
Vast formaat : alfanumeriek, maximaal lengte van 5 karakters. 
Vb. : 1050 – 6165B – 99992 
 
 

VELD_10 = P_COMPL_FCT 
 

Functiecomplement toegekend aan hoofdverpleegkundigen, verpleegkundige dienstchefs 
van het middenkader, paramedische diensthoofden, hoofdvroedvrouwen, 
hoofdkinesitherapeuten en verantwoordelijke voor zorgteams in de psychiatrische 
ziekenhuizen (psycholoog, maatschappelijk assistent) en die een geldelijke anciënniteit van 
minimum 18 jaar hebben (artikel 79septies van het koninklijk besluit van 25 april 2002 
betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de 
ziekenhuizen). 
 
In openbare ziekenhuizen moet dit veld voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 worden ingevuld 
voor de betrokken werknemers, inclusief het TBP-personeel. 
 
In de private ziekenhuizen, moet dit veld ingevuld worden voor de betrokken werknemers, met 
inbegrip van het TBP-personeel, voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019. 
Voor de jaren 2018 en 2019, moet dit veld ook worden ingevuld (= 1) in de volgende situatie, die 
gelijkgesteld wordt aan de betaling van een functiecomplement: werknemer onderworpen aan een 
IFIC-barema (voor wie "1" werd gecodeerd in Veld 5) en die officieel werd aangewezen en effectief 
de bezoldigde functie uitoefent van hoofdverpleegkundige, verpleegkundige dienstchef van het 
middenkader, paramedisch diensthoofd, hoofdvroedvrouw, hoofdkinesitherapeut of 
verantwoordelijke voor zorgteams in de psychiatrische ziekenhuizen (psycholoog, maatschappelijk 
assistent), en een geldelijke anciënniteit van minimum 18 jaar heeft en de opleiding zoals vereist door 
de besluiten tot vaststelling van de functie genoten heeft. 
 
1 = het functiecomplement werd uitbetaald aan de betrokken werknemers of de gelijkgestelden. 
 
Het veld blijft leeg als er geen functiecomplement werd uitbetaald. 
 
Vast formaat : numeriek, lengte 1 karakter. 
 
 

VELD_11 = P_DATE_START 
 

Begindatum. 
 
Dit veld moet alleen worden ingevuld als er in de loop van het jaar een wijziging optreedt, zoals: 
 

- een datum van indiensttreding in het registratiejaar, 
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- en/of een begindatum van wijziging welke betrekking heeft op de situatie van de werknemer, 
derhalve mogelijk op de berekening van een herzienbaar element, zoals een wijziging van graad-
functie, van code IFIC of van kostenplaats. 

 
NB1: indien de werknemer tijdens de periode van arbeidstijd verandert, en alleen van arbeitdstijd, 
hoeft er geen begindatum voor de verandering van de arbeidstijd te worden ingevuld omdat de in te 
vullen arbeidstijd in Veld 7 en/of Veld 14 rekening moet houden met deze verandering. 
Een wijziging van de arbeidstijd die met een andere wijziging gepaard gaat, moet echter wel worden 
ingevuld. 
 
NB2: het is niet nodig een begindatum voor de periode aan te geven, omdat het 
berekeningsprogramma automatisch als begindatum van de periode 1/9/n-1 in aanmerking zal 
nemen voor de BBT/BBB-premie en 1/1/n voor de andere 2 maatregelen. Er moet dus geen 
begindatum van de periode worden ingevuld in dit veld. 

Een wijziging van graad-functie en/of kostenplaats al dan niet gepaard gaande met een wijziging van 
de arbeidstijd kan gevolgen hebben voor de berekening van de BBT/BBB-premie, het 
functiecomplement en het jaarlijks forfait per IFIC- functie. 
Een wijziging van IFIC-functie kan gevolgen hebben voor de berekening van het jaarlijks forfait per 
IFIC- functie. 
 
 Voor elke werknemer kunnen er verschillende lijnen (records) zijn die betrekking hebben op de 
verschillende wijzigingen waarvoor er een mogelijk gevolg is op de berekening van een herzienbaar 
element. 

 
Deze datum wordt als volgt gestructureerd: DDMMJJJJ 

 
DD: 2 posities voor de dag; 

 MM: 2 posities voor de maand; 
 JJJJ: 4 posities voor het jaar. 
 

 Voorbeeld: 0507XXXX = dag van indiensttreding in het ziekenhuis/1ste dag van een wijziging die 
mogelijke gevolgen heeft voor de berekening van een herzienbaar element. 
 
Vast formaat : alfanumeriek, lengte 8 karakter. 
 
 

VELD_12 = P_DATE_END 
  

Einddatum. 
  

Dit veld moet worden ingevuld wanneer een situatie eindigt, zoals : 
 

- de datum van beëindiging van het contract in het registratiejaar, 
 

- en/of de einddatum van een situatie die mogelijke gevolgen heeft voor de berekening van een 
herzienbaar element, zoals in het geval van een wijziging van graad-functie, van code IFIC of van 
kostenplaats. 
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NB1: indien de werknemer tijdens de periode van arbeidstijd verandert, en alleen van arbeitdstijd, 
hoeft er geen einddatum voor de verandering van de arbeidstijd te worden ingevuld omdat de in te 
vullen arbeidstijd in Veld 7 en/of Veld 14 rekening moet houden met deze verandering. 
Een wijziging van de arbeidstijd die met een andere wijziging gepaard gaat, moet echter wel worden 
ingevuld. 
 
NB2: het is niet nodig een einddatum voor de periode aan te geven, omdat het 
berekeningsprogramma automatisch als einddatum van de periode 31/8/n in aanmerking zal nemen  
voor de BBT/BBB-premie en 31/12/n voor de andere 2 maatregelen. Er moet dus geen einddatum 
van de periode worden ingevuld in dit veld. 
 
Indien er verschillende lijnen worden geregistreerd om rekening te houden met hierboven 
beschreven veranderingen, moet de einddatum van de eerste periode overeenkomen met de 
begindatum van de volgende periode min 1 dag. 
 
Deze datum wordt als volgt gestructureerd: DDMMJJJJ 
 
DD: 2 posities voor de dag; 

 MM: 2 posities voor de maand; 
JJJJ: 4 posities voor het jaar. 
 
Voorbeeld: 2407XXXX = datum van vertrek van de werknemer/laatste dag van een situatie. 
 
Vast formaat : alfanumeriek, lengte  8 karakters. 
 
 

VELD_13 = P_CF_FINHOSTA 
 
 De kostenplaats. 
  

 Dit veld moet ingevuld worden door de private ziekenhuizen en uitsluitend voor de werknemers, 
met inbegrip van het TBP-personeel: 

- aan wie een BBT en/of BBB premie (Veld 6) werd betaald,  
- voor wie het veld 9 werd ingevuld, wetende dat bepaalde kostenplaatsen zijn uitgesloten van 

IFIC-financiering, 
- aan wie een functiecomplement (Veld 10) werd betaald of die zich bevinden in een gelijkgestelde 

situatie (cf. Veld 10). 
 
Dit veld moet ingevuld worden door de openbare ziekenhuizen en uitsluitend voor de werknemers, 
met inbegrip van het TBP-personeel: 

- aan wie een  BBT en/of BBB premie (Veld 6) werd betaald, 
- aan wie een functiecomplement (Veld 10) werd betaald. 

 
Men moet één of meerdere kostenplaats aangeven waar de werknemer tewerkgesteld is binnen de 
betrokken verpleeginrichting. 
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 De kostenplaatsen worden in de bijlage 2 (voor de jaren 2016 en 2017) of 3 (voor de jaren 2018 en 
2019) gedefinieerd. 

 
Vast formaat : alfanumeriek, lengte  3 karakters. 

 
 
VELD_14 = P_FTE 
 
 De waarde in betaalde VTE voor het functiecomplement en IFIC. 

 
Deze waarde komt overeen met het gemiddelde betaalde VTE in het betrokken jaar.  
Als in de velden 11 en/of 12 een wijziging wordt aangegeven, wordt de VTE-waarde het gemiddelde 
van elke ingevoerde waarde per periode. De totale waarde van de verschillende ingevoerde perioden 
mag niet meer dan 1 VTE bedragen. 
 
Het VTE wordt uitgedrukt in voltijdsequivalenten met twee decimalen, bv. 0,81. 
De afronding dient als volgt te gebeuren: 
- Duizendste VTE van 1 tot en met 4  rond af naar de lagere honderdste VTE; 
- Duizendste VTE van 5 tot en met 9  rond af naar de hogere honderdste VTE. 
 
Deze gemiddelde betaalde VTE-waarde moet altijd per kostenplaats worden ingevuld (Veld 13). 
 
Dit veld hoeft niet te worden ingevuld voor werknemers voor wie alleen de Velden 6 en 7 zijn 
ingevuld, d.w.z. voor de werknemers voor wie alleen een BBT/BBB-premie werd betaald. 
 
 Private ziekenhuizen: dit veld moet ingevuld worden: 
1. voor de jaren 2016 en 2017 alleen voor de werknemers, met inbegrip van het TBP-personeel, aan 

wie een functiecomplement (Veld 10) werd betaald; 
2. voor de jaren 2018 en 2019 voor alle betrokken werknemers alsook de werknemers die zich in 

een gelijkgestelde situatie bevinden (cf. Veld 10). 
 
Openbare ziekenhuizen: dit veld moet ingevuld worden voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 en 
uitsluitend voor de werknemers, met inbegrip van het TBP-personeel, aan wie een 
functiecomplement (Veld 10) werd betaald. 
 
Vast formaat : numeriek, lengte 4 karakters. 
 
Voorbeeld van een werknemer van een privé ziekenhuis voor de inzameling van het jaar 
2018 : 
 
Een verpleegkundige werkt voltijds in 2 kostenplaatsen (30% in 210 en 70% in 870) tot 31 mei 2018 
en wijzigt zijn werktijd (90%) en dienst waaraan hij is toegewezen (870) op 1 juni 2018.  

De codering van Veld 14, in combinatie met de Velden 11, 12 en 13, wordt als volgt gedaan: 
1ste lijn: Veld 11 = leeg (omdat hij al werkt wanneer de periode begint) ; Veld 12 = 31 mei 2018 ; Veld 

13 = 210 ; Veld 14 = 0.13 (0.30 * 5 maanden/12) 
2de ligne: Veld 11 = leeg (omdat hij al werkt wanneer de periode begint) ; Veld 12 = 31 mei 2018 ; 

Veld 13 = 870 ; Veld 14 = 0.29 (0.70 * 5 maanden/12) 
3de ligne: Veld 11 = 1 juni 2018 ; Veld 12 = leeg (omdat hij nog steeds aan het werk is wanneer de 

periode eindigt) ; Veld 13 = 870 ; Veld 14 = 0.53 (0.90 * 7 maanden/12) 
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 003~2018~12~003963852~1~~~~6170~~~31052018~210~0.13~ 
003~2018~12~003963852~1~~~~6170~~~31052018~870~0.29~ 
003~2018~12~003963852~1~~~~6170~~01062018~~870~0.53~ 

 
Voor deze werknemer moeten dus 3 lijnen (records) worden gecodeerd. 
 
 
Voorbeeld van een werknemer van een openbaar ziekenhuis voor de inzameling van het jaar 
2019 : 
 
Een hoofdtechnoloog in medische beeldvorming is voltijds werkzaam in de kostenplaats 510 en 
ontvangt een functiecomplement. Hij werkt halftijds vanaf 1 februari 2019 en verlaat het ziekenhuis 
op 30 november 2019.  

De codering van Veld 14, in combinatie met de Velden 11, 12 en 13, wordt als volgt gedaan: 
1ste lijn: Veld 11 = leeg (omdat hij al werkt wanneer de periode begint) ; Veld 12 = 31 januari 2019 ; 

Veld 13 = 510 ; Veld 14 = 0.08 (1.00 * 1 maand/12) 
2de lijn: Veld 11 = 1 februari 2019 ; Veld 12 = 30 november 2019 ; Veld 13 = 510 ; Veld 14 = 0.42 

(0.50 * 10 maanden/12) 
 002~2019~12~002975762~~~~36414~~1~~31012019~510~0.08~ 

002~2019~12~002975762~~~~36414~~1~01022019~30112019~510~0.42~ 
 

Voor deze werknemer moeten dus 2 lijnen (records) worden gecodeerd. 
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OVERZICHTSTABEL STRUCTUUR EN NAAM VAN DE VELDEN 
 

VELD VELDNAAM DEFINITIE  LENGTE A/N OPMERKINGEN VOOR WELKE 

ZIEKENHUIZEN 

BETROKKEN 
JAREN 

Veld_1 CODE_AGR Erkenningsnummer X 3 A  Openbare en private 2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_2 YEAR_REGISTR Registratiejaar X 4 N  Openbare en private  2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_3 PERIOD_CD Registratieperiode X 2 N  Openbare en private  2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_4 

 

P_NUM_ID Uniek 
Identificatienummer 

X 15 A  Openbare en private 2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_5 

 

P_BAREM_IFIC IFIC-barema’s  1 N 1 = ja 
2 = neen 

Private  2018, 2019 

Veld_6 

 

P_PRIME_TPP_QPP Premie voor BBT en/of 
BBB 

 1 N 1 = premie betaald BBT 

2 = premie betaald BBB 

3 = premie betaald BBT en/of BBB 

Openbare en private  2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld 7 P_FTE_BBT_BBB Betaalde VTE premie 
BBT en/of BBB 

 4 N  Openbare en private, uitsluitend voor werknemers 
voor wie Veld 6 = 1, 2 of 3 

2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_8 P_GR_FCT Graad-functie  5 N  Private: - werknermers voor wie Veld 6 = 1, 2 of 3 
 en/of Veld 10 = 1  
- het TBP-personeel voor wie Veld 6 = 1, 2 

ou 3 
- werknemers voor wie Veld 10 = 1 

Openbare: werknemers voor wie Veld 6 = 1, 2 of 3 
en/of Veld 10 = 1  

2016, 2017 

2018, 2019 

 

2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_9 P_CODE_IFIC Code IFIC  5 A  Private  2018, 2019 

Veld_10 P_COMPL_FCT Functiecomplement  1 N 1 = complement betaald of 
gelijkgestelde situatie (private 
ziekenhuizen 2018, 2019) 

Private en openbare 

 

2016, 2017 

2018, 2019 

Veld_11 P_DATE_START Begindatum  8 A  Openbare en private 2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_12 P_DATE_END Einddatum  8 A  Openbare en private 2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_13 

 

P_CF_FINHOSTA 

 

Kostenplaats finhosta  3 A  Private 

Openbare: werknemers voor wie Veld 6 = 1, 2 of 3 
en/of Veld 10 = 1 

2016, 2017, 
2018, 2019 

Veld_14 

 

P_FTE Betaalde VTE per 
periode 

 4 N  Private: alle werknemers  

Private en openbare: werknemers voor wie Veld 10 
= 1 

2018,2019 

2016, 2017, 
2018, 2019 

 
A= Alfanumeriek ; N= Numeriek. Geen enkele negatieve waarde is toegestaan. Elk veld dat aangeduid is met een kruisje moet aangevuld worden. 

Gestructureerde verzameling volgens een logsich 1 – N schema: een uniek identificatie nummer per werknemer staat meerdere records toe. 


