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FAQ  – Enquête A1-A3  - 26/01/2016 
 

Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt 

Herziening De herziening van de jaren 2009 en 2010 is in ons ziekenhuis reeds 

gebeurd. Moet de enquête voor die jaren dan nog ingevuld worden? 

Indien de herziening 2009-2010 is afgewerkt dient u toch nog de 

enquête moet invullen voor deze jaren. U kan uiteraard gebruik maken 

van de cijfers uit de herziening. 

Afschrijvingen Voor het type “AMORT_T_1” : waarom moet dit  de weggevallen 

afschrijving in BFM v/h jaar t-1 zijn? 

Bedoeling is te komen tot de netto aangroei of afname van afschrijving 

in jaar t. Voor de berekening van deze netto toename  moet men dus 

rekening houden met de afschrijvingen van de investeringen waarvan 

de afschrijving in het  jaar t-1 is wegvallen (en die dus de 

afschrijvingslast ten laste van het BFM vermindert voor jaar t)..  

Afschrijvingen In de cel MT_BMF, dient het afschrijvingsbedrag ten laste van het 

BFM (na toepassing van de verdelingsleutel) berekend te worden op 

het bedrag dat het herconditioneringsforfait overschrijdt  m.b.t. de 

cel  MT_1_AMORT of op het afschrijvingsbedrag voor aftrek van het 

forfait? 

 

 

 

 

Voor wat betreft de herconditioneringswerken op het niveau van de cel 

«MT_BMF », dient het positieve verschil tussen enerzijds de reële 

afschrijvingen ten laste van het BFM na omslag van de 

herconditioneringswerken dewelke voor de eerste maal worden 

afgeschreven hetzij in 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015 en anderzijds 

het forfait hercontionering toegekend in 2011, 2012, 2013, 2014 of 

2015 om de afschrijvingslasten van herconditioneringswerken te 

dekken die voor de 1e maal werden afgeschreven in 

2011,2012,2013,2014 of 2015. . Indien dit verschil nul of negatief is, 

dient in deze cel « MT_BMF » 0,00 ingevuld te worden. 

Afschrijvingen In deze enquête vraagt men naar de afschrijvingen van jaren 2009-

2015, maar wordt er niets vermeld over investeringen van januari 

jaar t die in hetzelfde jaar worden afgeschreven (thans geldende 

regel). Hoe dienen we dit te interpreteren? 

Investeringen van januari van jaar t mogen in hetzelfde jaar, dus in jaar 

t afgeschreven worden. Dit staat niet expliciet vermeld in de enquête 

doch dit vloeit voort uit de gewone boekhoudkundige regels. 
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Afschrijvingen 

Investeringen 

In verschillende velden wordt er vermelding gemaakt van ‘jaar t-1, 

en dus voor het eerst afgeschreven in het jaar t’. Graag had ik 

vernomen waar we de investeringen (en bijhorende afschrijvingen) 

uitgevoerd in de maand januari van elk jaar moeten plaatsen. Deze 

worden immers nog in het jaar van uitvoering afgeschreven. Zo 

worden investeringen gerealiseerd in januari 2009 nog een gans jaar 

afgeschreven in 2009. Moeten we deze opnemen in het jaar 2009 of 

toch 2010 en dus beschouwen als een investering van het jaar T-1, 

niettegenstaande ze reeds worden afgeschreven in jaar T-1? 

Investeringen van januari van het jaar t mogen in hetzelfde jaar, dus 

jaar t, afgeschreven worden. Dit staat niet expliciet vermeld in de 

enquête doch dit vloeit voort uit de gewone boekhoudkundige regels. 

Afschrijvingen 

Investeringen 

1 )Echter volgens enquête is jaar T vb. 2009 en moet ik alle nieuwe 

investeringen van 01/01/208 tem 31/12/2008 ingeven in kolom 

“bedrag investeringen gerealiseerd in t-1” 

2 )Maar boekhoudkundig omvat de 1ste afschrijving van 2009 

volgende periode = 01/02/2008 tem 31/01/2009. (dus 11 maanden 

van 2008 en 1 maand van 2009).  

Dus wat moeten we hanteren ? 1 of 2 ? 

De enquête vraagt inderdaad de investeringen te vermelden 

gerealiseerd in het jaar t-1 en dus voor het eerst afgeschreven in het 

jaar t. Dit mag inclusief de investeringen van de maand januari van het 

jaar t zelf aangezien deze nog in het jaar t mogen (maar niet moeten !) 

afgeschreven worden. 

 

In het voorbeeld dat u aanhaalt is de juiste werkwijze dus “ het 

vermelden van  de investeringen  van 1/2/2008 tot 31/1/2009 

Tabblad Welk tabblad moet ik invullen in het formulier in bijlage : tabblad 

« voorbeeld jaar t » ? Dien ik voor ieder jaar een afzonderlijk tabblad 

aan te maken (2009-2015)? 

 

De ziekenhuizen dienen hun gegevens over te maken (m.b.t. de jaren 

2009 tot 2015) via het tabblad «verzameling gegevens » en bovendien 

werd in dit tabblad voor alle jaren van 2009 tot 2015 elk 

investeringstype voorzien ( en voor de intrestlasten en 

exploitatiekosten).  Het is dus niet nodig om een tabblad per betrokken 

jaar te creëren voor deze inzameling .  

Tabblad Dient men elk tabblad in te vullen , zijnde « verzameling gegevens ”  

en « jaar t x het aantal af te schrijven jaren (van  2009 tot  2015)" of 

enkel één van deze twee tabbladen? 

Enkel het tabblad « verzameling gegevens » dient voor 31 januari 2016 

overgemaakt te worden.  

Gegevens Dienen we de gegevens voor elk jaar in te vullen (dus 7 jaar)? De gegevens moeten inderdaad per jaar ingevuld (7 jaren) worden 

d.w.z. : 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015 doch deze zijn vervat 

in het tabblad “verzameling gegevens”  met een unieke variabele per 

item per jaar (u dient dus niet individuele tabbladen per jaar te maken). 
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Investeringen Wordt in rubriek hieronder ook de investeringen van januari van jaar 

t bedoeld, aangezien deze ook in jaar t afgeschreven worden? 

"TYPE BEDRAG en VALUE"  :"MT_INV" voor elke type investering 

dient in de kolom "VALUE" het totale bedrag aan investeringen 

gerealiseerd in het jaar t-1 en januari van jaar t, en dus voor het 

eerst afgeschreven in het jaar t, te worden opgenomen waarvan het 

volledige, of op zijn minst een gedeelte van de investering 

betrekking heeft op diensten gedekt door de onderdelen A1 en A3 

van het Budget van Financiële Middelen (BFM). Ter herinnering, wat 

betreft onderdeel A3, worden enkel de onroerende investeringen en 

werken van onroerende aard gedekt, die werden gesubsidieerd door 

VIPA, en de lasten in het kader van groot onderhoud In de bedragen 

dient de BTW te worden inbegrepen.” 

De bedoeling van de enquête is de impact van de herziening voor de 

jaren 2009 t/m 2015 in te schatten. 

Bij investeringen gerealiseerd in jaar t-1 worden ook investeringen in 

januari van jaar t bedoeld. 

 

 

 

Investeringen Dienen we uitsluitend de investeringen ten laste van het BFM op te 

nemen (kostenplaats 000-490) ? 

Men dient inderdaad uitsluitend de informatie m.b.t. de investeringen  

op te nemen waarvan de lasten geheel of voor een deel gedekt worden 

door het BFM. 

Subsidies Dienen de subsidies opgenomen of afgetrokken te worden van de 

typegegevens  « bedrag investeringen gerealiseerd in t-1, bedrag in t 

1e afschrijving en weggevallen afschrijving in t-1 » ? 

De subsidies moeten afgetrokken worden van de investeringen. 

Subsidies Moeten eventuele ontvangen subsidies apart opgenomen worden 

onder het type onroerende goederen (is blijkbaar niet voorzien) voor 

zowel het investeringsbedrag als voor de afschrijving of zo niet 

moeten deze rechtstreeks in mindering gebracht worden van de 

betreffende investering/afschrijving? 

In principe neemt men het bedrag van de investeringen min de 

ontvangen subsidies voor deze investeringen. Belangrijkste is dat het 

deel ten laste van het BFM vrij is van subsidies. 

Subsidies Nergens lees ik expliciet in de commentaar en beschrijving dat de 

eventuele toegekende subsidies voor werken afgeschreven in de 

betrokken periode (2009 tem 2015) ook effectief in mindering 

moeten gebracht worden bij de waarden (values) :bij MT_INV, bij 

Subsidies m.b.t. onroerende investeringen dienen ook effectief in 

mindering gebracht bij de waarden in de enquête.  
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MT_1_AMORT, bij MT_BMF, … We gaan er van uit dat dit wel 

degelijk moet, dat de subsidies wel degelijk in mindering moeten 

gebracht worden en dat het saldo (investeringen – subsidies) 

moeten opgegeven worden. Kunnen jullie dit bevestigen? 

Budgettype 

 

Dienen de gegevens apart worden ingevuld per budgettype (ACUUT, 

SP, PAL) of dienen de gegevens overgemaakt te worden in 1 enkele 

verzameling voor alle budgettypes ? 

Er moet één gegevensbestand “verzameling gegevens” voor alle 

budgettypen samen overgemaakt worden.  

Duurzame 

investeringen 

Blijkbaar is het niet de bedoeling de duurzame investeringen apart 

te registreren. Wellicht mogen de duurzame investeringen worden 

toegevoegd op het niveau van de onroerende investeringen? 

Duurzame investeringen mogen opgenomen worden onder de 
onroerende investeringen. 

Duurzame 

investeringen 

Moeten de investeringen gerealiseerd in het kader van duurzame 

ontwikkeling  (rekening 2252) en de investeringen “andere 

inrichting” (rekening 2253) ook worden opgenomen? En zo ja, waar? 

De investeringen in het kader van  duurzame ontwikkeling en andere 

inrichting kan u bij onroerend investeringen onderbrengen  vermits 

beiden op 33 jaar worden afgeschreven. 

Onroerende 

investeringen 

Volgens de beschrijving van de inzameling verwacht u voor bv 

onroerende investeringen vanaf 2008 met eerste afschrijving in 

2009. Dit heeft voor gevolg dat de som van alle opgevraagde jaren 

NIET de volledig lopende afschrijvingslast omvat maar slechts een 

deel vermits bv investeringen van 2006 nog lopende zijn en niet 

worden opgevraagd. Klopt deze invalshoek ? 

Dit is inderdaad correct. De “lopende” afschrijvingen worden niet 

gevraagd. Bedoeling is de netto-weerslag van de herziening te kennen, 

we vragen dus naar de nieuwe afschrijvingen en deze welke vervallen. 

 

Onroerende 

investeringen  

Uitrusting gebouwen: 

Gaat het wel degelijk om investering geregistreerd onder rekening 

2250, een rekening die niet meer bestaat voor investeringen vanaf 

2010 ?    

Indien ja, moeten men dan deze investeringen opnemen onder 

gebouwen (rekening 221) ? 

Zijn op te nemen onder gebouwen en uitrusting (afschrijfbaar op 33 

jaar) : de constructies ( rekening 221 van het MAR van de ziekenhuizen),, 

de uitrusting van gebouwen opgenomen op het niveau van rekening 

2250 van het MAR van de ziekenhuizen voor 2010, de investeringen 

gerealiseerd in het kader van duurzame ontwikkeling (rekening 2252 van 

het MAR van de ziekenhuizen) en andere inrichting van de gebouwen 

(opgenomen onder 2253 van het MAR van de ziekenhuizen). 
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Provisioneel Voor de bedragen «provisioneel reeds opgenomen in het BFM» en 

«afschrijvingen vervallen in t-1»: dient men de bedragen te 

hernemen in negatief of in absolute waarde? 

Voor de bedragen «provisioneel reeds opgenomen in het BFM» en 

«afschrijvingen vervallen in t-1» dient men de bedragen te hernemen in 

absolute waarde. 

Intrestlasten 

Leningen 

Voor de intrestlasten gedragen in t-1 voor de leningen die aflopen in 

t-1: wat is de waarde van deze informatie wetende dat we in het 

laatste jaar bijna enkel kapitaal terugbetalen en zeer weinig 

intresten en dat de lening kan aflopen in januari als in december 

(dus 1 of 12/12 intresten)? 

Het doel van de gerealiseerde enquête A1A3 is om de supplementaire 

kosten te kunnen identificeren (in vergelijking met hetgeen actueel 

reeds gedekt is in het BFM) die voortvloeien uit de herzieningen van de 

onderdelen A1 en A3 van het BFM, apart voor elk jaar dat betrekking 

heeft op de enquête.  Het gaat er dus om deze kost te kennen, na 

aftrek van hetgeen dit zal verminderen (dit is overigens eveneens de 

reden voor dewelke de provisionele aanpassingen toegekend voor de 

investeringen die zich voor de eerste keer afschrijven gedurende een 

van de jaren die betrekking hebben op de enquête, in rekening worden 

genomen). Als gevolg, indien er rekening gehouden dient te worden 

gedurende het jaar t met de intresten van de leningen aangegaan in 

jaar t en dus gedragen tijdens het jaar, dient de kost (ten laste van de 

intresten) van deze leningen aangegaan tijdens het jaar t verminderd 

te worden met de intrestlasten die voor de laatste keer gedragen 

werden gedurende het jaar t-1 voor de leningen die komen te vervallen 

gedurende het jaar t-1. En dit zelfs indien deze intrestlasten 

daadwerkelijk weinig belangrijk zijn. 

Intrestlasten 

Leningen 

“MT_BMF “ intrest leningen : in deze post vraagt u de intrestlasten 

(jaar T) van de nieuwe leningen aangegaan in jaar t (na omslag). 

Aangezien de leningen aangevraagd worden in de loop van het jaar, 

betreffen de intrestlasten van jaar t dus niet een volledig jaar, maar 

hebben pas in het jaar T+1  nadien hun volle uitwerking. Is het 

correct om de gegevens op deze wijze in te vullen ? 

De bedragen van de intrestlasten gedragen in het jaar  t+1 voor 
aangegane leningen in het jaar t  dienen niet te worden opgenomen. 
Doel is de impact van de herziening te kennen. We beseffen dat dit kan 
betekenen dat de volle impact van de lening niet tot uiting komt doch ik 
wijs u er op dat in bv jaar t+2 de impact meestal opnieuw wijzigt zodat 
het voor de uniformiteit beter is strikt enkel het jaar t in aanmerking te 
nemen. 

Intrestlasten 

Leningen 

Bij het type intrestlasten moeten bij de lijn "BT_BMF" de 

intrestlasten na omslag ingevuld worden van nieuwe leningen in het 

jaar t en bij het type "PRO_BMF" het eventuele provisionele 

toegekende bedrag daar tegenover . Vraag: In het jaar 2010 hebben 

wij een aantal nieuwe leningen afgesloten t.g.v. bouwwerken 

waarvan de aflossing op 1/7/2010 gestart is, dit wil zeggen dat voor 

In het geval u een provisie heeft voor intresten investeringsleningen en 

de lening begint te lopen in de helft  van het jaar dient u de reële 

intresten voor een half jaar te nemen. Wat de provisie betreft : 

Als de provisie is toegekend op 1 januari dient u de massa voor het 

volledige jaar in te vullen. Indien dit 1 juli was is de massa voor 6 

maanden voldoende. Bedoeling is dat uit te ingevulde cijfers de netto 

impact blijkt van de herziening voor dat jaar. 
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het jaar t de intrestlasten slechts een half jaar omvatten, terwijl op 

de 2e lijn het provisionele bedrag komt te staan van een volledig 

jaar..., wat mijn inziens toch een vertekend beeld geeft. Is dit dan zo 

correct ingevuld of niet? Zo niet, hoe moet dit dan wel ingevuld 

worden? 

Intrestlasten 

Leningen 

Onder "MT_BMF" worden de intrestlasten opgenomen ten laste van 

het BFM gedurende het eerste jaar dat de lening werd afgesloten. 

Als in de loop van het jaar de lening pas begint te lopen dan geeft dit 

bedrag toch niet de intresten weer voor een volledig jaar? 

De intrestlasten ten lasten van het BFM in het eerste jaar : als de lening 

in de loop van het jaar werd afgesloten, is het voldoende slechts die 

intrestlasten in te vullen voor de betreffende maanden vermits het toch 

enkel die zijn die ten laste vallen van het BFM in dat jaar. Bedoeling is 

om een netto impact van de herziening van de betrokken jaren te 

krijgen. 

 

Intrestlasten 

Leningen 

In de enquête vraagt men enkel naar de intrestlasten van de nieuwe 

leningen die werden aangegaan in het jaar t (dus enkel ten laste van 

het BFM voor het betrokken dienstjaar). Wij zullen inderdaad deze 

intresten invullen in de enquête voor het jaar t maar deze intresten 

van de nieuwe leningen in jaar t weerspiegelen niet de kost in de 

volgende jaren  t+1, t+2 en verder. Bij de afschrijvingen is er een 

constante jaar op jaar maar bij de intrestlasten niet. Voorbeeld: voor 

nieuwe leningen die werden aangegaan in november 2010 zal er 

voor 2010 maar 2/12 aan intrestlasten betaald zijn. Pas de jaren 

nadien zullen er 12/12 aan intresten worden betaald. 

De enquête beoogt een zo juist mogelijk beeld te geven van de 

herziening van het betrokken jaar. Bijgevolg vraagt men voor de 

financiële lasten voor het jaar t enkel de intrestlasten op te geven van 

de nieuwe leningen. Indien met een inschatting zou maken van de jaren 

daarna zou de enquête enorm dienen te worden uitgebreid. (en in veel 

gevallen niet inschatbaar wegens variabele rentevoeten bv )  

Herconditionering

swerken 

Voor herconditioneringswerken bedraagt het 

afschrijvingspercentage 3%, maar herconditioneringswerken worden 

toch op 20 jaar afgeschreven? 

Herconditioneringswerken worden wel degelijk op 33 jaar afgeschreven 

en niet op 20 jaren 

 

Herconditioneri

ngswerken 

Gaat het wel degelijk over geregistreerde investeringen op rekening 

2251, een kostenplaats die pas ingevuld wordt vanaf  2010 ?  Indien 

dit het geval is : hoe dient men de volgende investeringen vanaf 2010 

op te nemen: de rekening 2252 (duurzame ontwikkeling) en 2253 

(andere inrichting) ? Dienen deze opgeteld te worden bij deze van 

rekening 2251?   

Wat betreft de herconditioneringswerken, gaat het inderdaad om 

herconditioneringswerken vanaf 2010 op het niveau van rekening 2251 

van het MAR van de ziekenhuizen.   
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afschrijvingen  Voor “eerste inrichting” staat in het derde tabblad 33% (af te 

schrijven over 3jaar) en in het eerste tabblad 3% (af te schrijven over 

33jaar). Wat is het juiste afschrijvingspercentage? Of wordt in het 

eerste tabblad onder “ eerste inrichting” iets anders verstaan dan 

dat het een onderdeel is van de aanloopkosten? 

 

“Eerste inrichting” wordt afgeschreven over 3 jaar dus het in te vullen 

tabblad (het derde) is correct. 

investeringen Dienen de gegevens van het onderdeel A3 opgenomen ( opgeteld) te 

worden bij de gegevens van het onderdeel A1? 

Voor elke type investering dient in de kolom "VALUE" het totale bedrag 

aan investeringen gerealiseerd in het jaar t-1 en januari van jaar t, en 

dus voor het eerst afgeschreven in het jaar t, te worden opgenomen 

waarvan het volledige, of op zijn minst een gedeelte van de investering 

betrekking heeft op diensten gedekt door de onderdelen A1 en A3 van 

het Budget van Financiële Middelen (BFM) en dus inderdaad ook de 

gegevens m.b.t. onderdeel A3 opnemen bij deze van onderdeel A1. 

Opgelet : dit betreft niet de toestellen zelf, deze worden forfaitair 

vergoed. 

Afschrijvingen 

investeringen 

« MT-INV » : Dit betreft de gegevens van de investeringen op 

rekeningen 000 tem 499. Voor of na omslag? 

« MT-INV » :  Dit betreft de investeringen voor omslag. De afschrijvingen 

na omslag worden onder een ander item opgevraagd.  

Afschrijvingen 

investeringen 

« MT-INV » : dienen de (1e) investeringen van de kostenplaatsen 

met betrekking tot de gesubsidieerde NMR en Radiotherapie (wat 

betreft onroerende investeringen – constructies, uitbreidingen, enz.) 

en groot onderhoud onder dit item opgenomen (en opgeteld bij de 

investeringen A1)  te worden? 

Wat betreft de kosten gedekt door onderdeel A3, dienen enkel de 

onroerende investeringen en werken van onroerende aard alsook de 

lasten in het kader van groot onderhoud opgenomen te worden die 

effectief werden gesubsidieerd (opgenomen in de bouwkalender). In de 

bedragen dient de BTW te worden inbegrepen. 

afschrijvingen Het totale bedrag van de afschrijvingen, voor het betrokken 

investeringstype, dient te worden ingevuld onder “MT-1-AMORT”.  

Gaat dit over het afschrijvingsbedrag van de investeringen die 

volledig, of op zijn minst gedeeltelijk betrekking hebben op diensten 

gedekt door de onderdelen A1 en A3 van het Budget van Financiële 

Middelen (BFM) of dient men het volledige totaal van alle 

afschrijvingen van alle kostenplaatsen op te nemen? 

Men dient uitsluitend de informatie m.b.t. de investeringen  op te nemen 

waarvan de lasten geheel of voor een deel gedekt worden door het BFM. 
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Bedrag Aangezien we meerdere BFM’s hebben (acuut, Sp, Pal) , met welk 

bedrag van het herconditioneringsforfait dient men rekening te 

houden wanneer men een reëel afschrijvingsbedrag heeft die het 

forfait in Acuut overschrijdt en geen afschrijvingsbedrag heeft in de 

andere BFM  ?  

 

 

 

 

 

Aangezien meerdere BFM worden toegekend aan een ziekenhuis ( 1 per 

budgettair type :acuut, sp, sp pal) dient men in de cel “MT_BMF”  het 

positieve verschil op te nemen tussen enerzijds de reële afschrijvingen 

ten laste van het BFM na omslag van de herconditioneringswerken 

dewelke voor de eerste maal worden afgeschreven hetzij in 2011, 2012, 

2013, 2014 of 2015 en anderzijds het forfait hercontionering toegekend 

in 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015 om de afschrijvingslasten van 

herconditioneringswerken te dekken die voor de 1e maal werden 

afgeschreven in 2011,2012,2013,2014 of 2015, en dit per budgettair 

type. (iedereen heeft zijn eigen forfait ontvangen voor elk betrokken 

jaar). 

Indien dit verschil nul of negatief is, dient in deze cel « MT_BMF » 0,00 

ingevuld te worden. 

Afschrijvingen 

investeringen 

Hoe dient men in deze enquête, onder item « AMORT-T-1 », de 

investeringen te benaderen die voor de normale looptijd 

afgeschreven worden? Dient men het afschrijvingsbedrag + bedrag op 

“uitzonderlijke afschrijving” op te nemen ?  

De enquête vraagt om de afschrijvingen ten laste van het BFM te 

vermelden die zijn weggevallen in het jaar t-1, dit wil zeggen de 

afschrijvingen van de investeringen die een normale 

afschrijvingsperiode hebben gekend.  

Investeringen  die vroegtijdig of versneld worden vindt men terug onder 

de rubriek  “ uitzonderlijke afschrijvingen” en hebben geen invloed op 

het BFM. Bijgevolg dienen deze niet opgenomen te worden in deze 

enquête. 

Afschrijvings- 

percentage 

Bij de investeringen die afgeschreven worden over een periode van 

33 jaar of een periode van 3 jaar: bij de afschrijvingen van 3%  of 

33%,  gebruikt men voor eerste afschrijvingsjaar een 

afschrijvingspercentage van 4% of 34% of dient men het 

afschrijvingspercentage van  3 of 33% te hanteren?  

In het kader van deze enquête dient men voor het eerste 

afschrijvingsjaar inderdaad 3% te gebruiken en niet 4% (voor 

investeringen afgeschreven over een periode van 33 jaar) en 33 % en niet 

34%  voor investeringen afgeschreven over een periode van 3 jaar ( voor 

bvb eerste inrichting). In het in te vullen tabblad staan de correcte 

percentages.  
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Onroerende 

investeringen 

Voor wat betreft de onroerende investeringen die kunnen 

afgeschreven worden op 10 jaar, is geen veld voorzien.  

Waar dient men deze op te nemen ? 

Waaronder valt huurlast van gebouwen ? 

De onroerende investeringen dewelke afgeschreven worden op 10 jaar 

(bvb voorlopig gebouw) dienen bij de rubriek “groot onderhoud” 

opgenomen worden. Huur wordt in het BFM gelijkgesteld met 

afschrijvingen dus indien het huur van een (nieuw) gebouw (af te 

schrijven over 10 jaar )betreft,  kan ook dit bij “Groot Onderhoud” 

opgenomen worden. 

Verdeelsleutels Voor het jaar 2015 zijn de verdeelsleutels nog niet definitief gekend, 

aangezien de boekhoudkundige afwerking 2015 nog niet gebeurd is. 

Gebruiken we de voorlopige verdeelsleutels? 

In het kader van deze enquête, voor jaar 2015,  dient men inderdaad de  

meest recente (en voorlopige) omslagsleutels te gebruiken. Deze 

bevraging betreft een enquête, geen definitieve herziening. 

Afschrijvingen In de laatste kolom “AMORT-T-1” worden de afschrijvingen 

opgevraagd die komen te vervallen . Hierbij maak ik volgende 

bedenking : 

• t = het jaar van de eerste  afschrijving  = bv = jaar 2009 

• t -1 =  m.a.w. het jaar van de investering zelf . bv. = jaar 2008 

Als een afschrijving wegvalt , dan komt dit toch voor het eerst voor 

in het jaar t (2009) en niet in het jaar t -1  ( 2008)  ? 

De bedoeling van de enquête is om de netto impact van de jaarlijkse 

herzieningen (van onderdelen A1 en A3 van het BFM) sinds 2008 te 

ramen.  

Daarvoor hebben we dus in eerste instantie de nieuwe afschrijvingen 

nodig gedurende jaar t (vanaf 2009 tot 2015) maar ook de afschrijvingen 

die een laatste keer werden afgeschreven in het jaar t-1.  

Dus concreet in 2009, vragen we in de kolom « AMORT-T-1 » de 

afschrijvingen ( ten laste van het BFM) op die de laatste keer werden 

afgeschreven in 2008. 

Subsidies 

bouwkalender 

“ MT_INV”: dienen investeringssubsidies en/of eventuele 

beperkingen o.w.v. bouwplafond/bouwkalender hier in mindering 

gebracht te worden a.u.b?  

In de cel MT_INV dienen de subsidies afgetrokken te worden van de 

investeringen om zodoende met het saldo verder te gaan. Vermits 

bouwkalender en subsidies nauw samen gaan en deze in de enquête 

worden geweerd is dit probleem opgelost. 

Afschrijvingen “MT_1_AMORT” : zijn dit de boekhoudkundige afschrijvingen of is 

dit “MT_INV” vermenigvuldigd met “%_AMORT “ (dus in eerste 

afschrijvingsjaar bv. x 3% en niet x 4%) ?   

Onder het item “MT_1_AMORT” worden de gegevens vermeld onder 

MT_INV (saldo) vermenigvuldigd met de afschrijvingspercentage (bvb 

3% voor onroerend). Het bekomen resultaat is deze voor omslag.  
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Subsidies 

bouwkalender 

“MT_BMF” (ná toepassing van omslag): gaat het om de 

afschrijvingen berekend op basis van de investeringen na aftrek  van 

de ontvangen investeringssubsidies en na toepassing van eventuele 

beperkingen o.w.v. bouwplafond/bouwkalender? 

Onder het item“ MT_BFM” dient men het bedrag  van de afschrijvingen 

op te nemen ten laste van het BFM (na omslag). Het toepassen van het 

bouwplafond gebeurd bij een nieuwbouwproject en kan hier bepaald 

worden,  de mogelijke beperking dient na omslag in mindering gebracht 

worden 

Huurlasten “MT_INV” : Huurlasten worden niet vermeld Laten we deze buiten 

beschouwing (hoewel eveneens gefinancierd via onderdeel A1 van 

het BFM)? 

 

De huurlasten van onroerende goederen werden niet expliciet in de 

enquête opgevraagd omdat het geen vaste investeringen zijn. Enkel 

nieuwe huur kan worden opgenomen en dit onder de rubrieken 

naargelang een ‘theoretische’ duur. (indien het bv gaat om de huur van 

een logistiek gebouw kan dit gelijkgesteld worden met onroerend over 

33 jaar, indien het een tijdelijk gebouw betreft waarvoor een huur wordt 

betaald dan valt dit onder groot onderhoud)  

Forfait 

herconditionering 

Moeten we het forfait herconditionering ook verminderen bij de 

gegevens “MT_BMF” of enkel bij de gegevens van “MT_1_AMORT”? 

 

Het forfait herconditionering dient zowel afgetrokken te worden bij de 

gegevens MT_BMF als bij MT_1_AMORT.  Voor wat betreft de 

herconditioneringswerken op het niveau van de cel «MT_BMF », dient 

het positieve verschil tussen enerzijds de reële afschrijvingen ten laste 

van het BFM na omslag van de herconditioneringswerken dewelke voor 

de eerste maal worden afgeschreven hetzij in 2011, 2012, 2013, 2014 

of 2015 en anderzijds het forfait herconditionering toegekend in 2011, 

2012, 2013, 2014 of 2015 om de afschrijvingslasten van 

herconditioneringswerken te dekken die voor de 1e maal werden 

afgeschreven in 2011,2012,2013,2014 of 2015.  Indien dit verschil nul 

of negatief is dient in deze cel «MT_BMF » 0.00 ingevuld te worden. 

Investeringen 

afschrijvingen 

Wat is het verschil  tussen item  “MT_1_AMORT" en  item 

"MT_BMF"?  Hebben deze twee items niet dezelfde inhoud ? 

Onder item “MT_1_AMORT” dient het totale bedrag van de 

afschrijving van het jaar t (eerste afschrijvingsjaar) te worden ingevuld 

voor omslag. Onder item “MT_BMF” dient het  bedrag van de 

afschrijving van het jaar t (eerste afschrijvingsjaar) te worden ingevuld, 

na omslag, dus het bedrag ten laste van het BFM. 
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Ook voor de intrestlasten van nieuwe leningen aangegaan in het jaar t, 

dient in de kolom “VALUE” van “MT_BMF” het bedrag van de 

intrestlasten na omslag, dus het bedrag ten laste van het BFM, te 

worden ingevuld. 

sluiting Dient een ziekenhuis, dat volledig gesloten werd op 30/06/2014, ook 

de enquête A1_A3 in te vullen ?  

Het doel van deze enquête bestaat eruit de kosten van de herzieningen 

van onderdelen A1A3 te kennen voor de jaren 2009 tot 2015. Een 

ziekenhuis, dat op 1 juli 2014 het onderwerp was van een definitieve 

sluiting, dient de gevraagde gegevens voor de jaren 2009 tot 2013 

(inclusief)in de enquête over te maken en in principe voor de 6 eerste 

weken van het jaar 2014.  

herstructurerings

kosten 

In de enquête wordt geen rekening gehouden met de 

herstructureringskosten ( rekening 204.).  Mogen we deze opnemen 

in de enquête?  

De kosten (afschrijvingen en eventuele financiële lasten) m.b.t. 

herstructering ( hernomen onder rekening 204 van het genormaliseerd 

minimum rekeningsstelsel van de ziekenhuizen) worden niet gedekt 

door het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. Bijgevolg 

dienen ze niet opgenomen te worden in de enquête A1A3.  

Investissements 

amortissements 

De op te nemen gegevens m.b.t. item “MT_INV” : betreft dit enkel 

de kostenplaatsen 000 tem 499? 

De op te nemen gegevens m.b.t. “MT_1_AMORT” : betreft dit het 

totale bedrag van de afschrijvingen op kostenplaatsen  000 tem 499 ( 

enkel tlv BFM) ? 

Wat betreft item  “MT_INV” : de betrokken investeringen hebben 

inderdaad betrekking op de kostenplaatsen 000 tem 499.  Wat betreft 

item “MT_1_AMORT” : De eerste afschrijvingen hebben inderdaad 

betrekking op de kostenplaatsen 000 tem 499 maar na omslag (en dus 

enkel ten laste van BFM).  

Provisionele 

bedragen 

Wat betreft het “provisioneel bedrag reeds opgenomen in het BFM”: 

halen we de gegevens uit het betekende BFM op 1/1 en 1/9 van het 

betreffende jaar?  Wat als het provisionele bedrag schommelt 

gedurende het jaar?  Gebruiken we de gegevens van het BFM van 

het desbetreffende jaar of van het laatste BFM (ic 1/7/2015)? 

Ter verduidelijking: Men dient enkel de  provisionele bedragen op te 

nemen die voor de eerste keer werden toegekend gedurende de 

betrokken jaren van de enquête ( terug te vinden in het betekend BFM 

op 1 januari en  1 juli van elk betrokken jaar).  Indien een provisionele 

aanpassing werd toegekend op 1 januari of 1 juli van het betrokken 

jaar om de investeringslasten te dekken die voor een eerste keer 

werden afgeschreven in het betrokken jaar,  dient men het gemiddelde 

te nemen van de nieuwe provisionele toegekende bedragen op 1 
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januari en 1 juli van datzelfde jaar. In deze enquête moet men geen 

provisionele aanpassingen opnemen die werden toegekend voor 

investeringen die een eerste keer werden afgeschreven voor 2009 

(maar opgenomen in het BFM na 2008).  

 


