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Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2018. 
 

 
 
 
 

Ter inleiding 
 

Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen die 
vermeld staan in de verschillende rubrieken van de verschillende onderdelen van het budget van financiële 
middelen op 1 juli 2018, en dat zowel wat betreft de oorsprong van de opgegeven bedragen als, 
desgevallend, de gehanteerde berekeningswijzen en de gegevens die werden gebruikt om die berekeningen 
uit te voeren.  
Aldus is het de ambitie van deze nota om u een antwoord te bieden op het merendeel van de vragen die u 
zich zou kunnen stellen aangaande de inhoud van dit nieuwe budget van financiële middelen op 1 juli 2018. 
 
 

1. Algemene bemerkingen 
 
1.1. De bedragen in de eerste kolom van het samenvattend document van het budget van financiële 
middelen op 1 juli 2018 (per onderdeel en per element) komen overeen met de bedragen in de derde kolom 
van het samenvattend document van het budget van financiële middelen op 1 januari 2018.  
In de tweede kolom staan bedragen die ofwel gewoon zijn overgenomen uit de eerste kolom, ofwel 
gewijzigd zijn ingevolge een nieuwe gegevensinvoer, ofwel herberekend zijn op 1 juli 2018 op basis van 
nieuwe gegevens, nieuwe inlichtingen of ingevolge wijzigingen in de berekeningsmodaliteiten van sommige 
onderdelen van het budget van financiële middelen. De in die kolom vermelde berekende bedragen (zie het 
detail van die berekeningen in de verschillende bijlagen gevoegd bij de betekening van het budget van 
financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2018) werden vastgelegd op basis van de index zoals gekend 
op 30 juni 2018. Eventueel, en zeer uitzonderlijk, werden wijzigingen aangebracht aan de bedragen in de 
tweede kolom voor wat betreft de correcties die voortvloeien uit opmerkingen geformuleerd aangaande de 
budgetten van financiële middelen betekend op 1 januari 2018, of zelfs aangaande de budgetten van 
financiële middelen die eerder werden betekend, die door de administratie werden aanvaard en waarvan het 
effect « recurrent » is (dit wil zeggen dat het na het financieringsjaar 2017-2018 voortloopt) en dit voor 
zover die correcties gaan over elementen van het budget die niet worden herberekend op 1 juli 2018.  
De bedragen in de derde kolom zijn de bedragen overgedragen uit de tweede kolom.  
De bedragen in de vierde kolom zijn gewoon overgenomen uit de derde kolom en, wat betreft de 
indexeerbare elementen, vermenigvuldigd met een coëfficiënt gelijk aan 1,015 die de indexhypothese 
vertegenwoordigt voor het financieringsjaar dat begint op 1 juli 2018 en eindigt op 30 juni 2019 en dat 
overeenkomt met een indexering van 2% op 1 oktober 2018. 
 
1.2. Aangezien de meerderheid van de herzieningsdossiers van het budget van financiële middelen voor 
boek- en financieringsjaren 2011-2012 reeds ter goedkeuring werden voorgelegd aan de Federale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV), werd beslist om in het budget van financiële middelen zoals betekend 
op 1 juli 2018, het bedrag van de inhaalbedragen die uit die dossiers resulteren te vereffenen in Onderdeel 
C2.  
Voor de ziekenhuizen waarvan het herzieningsdossier van het budget van financiële middelen 2011-2012 
nog niet ter goedkeuring aan hogergenoemde Raad werd voorgelegd op het ogenblik dat het budget van 
financiële middelen op 1 juli 2018 werd uitgewerkt, zal alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen 
dat alle inhaalbedragen die daaruit voortvloeien in 2019 kunnen worden toegekend, voor zover de nodige 
budgettaire middelen effectief beschikbaar zijn.  
 
Meer in het bijzonder herinneren we eraan 
1° dat enerzijds, ingevolge de overdracht naar de Gemeenschappen en Gewesten, vanaf 1 juli 2014, van de 
bevoegdheid inzake  
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-) de financiering van de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en Sp-diensten en van de geïsoleerde G-
ziekenhuizen en G-diensten; 

-) de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur en -uitrusting (onderdelen A1 met inbegrip van 
de aanloopkosten en A3),  

de inhaalbedragen die resulteren uit die herzieningen 2011-2012 berekend voor de geïsoleerde Sp- 
ziekenhuizen en Sp-diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten en de inhaalbedragen die 
resulteren uit die herzieningen 2011-2012 die betrekking hebben op onderdelen A1 (met inbegrip van de 
pre-exploitatiekosten) en A3 van het budget van financiële middelen, werden geïntegreerd in het budget 
van financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2018 van de betreffende ziekenhuizen, op de lijnen 9429, 
9430 en 9437 tot 9440 van onderdeel C2 van genoemd budget, voor zover, overeenkomstig de bepalingen 
van het protocol van 26 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de uitoefening van de bevoegdheden die 
worden overgedragen naar de gefedereerde entiteiten binnen het domein van de volksgezondheid en 
gezondheidszorg tijdens de overgangsperiode in het kader van de bijzondere wet van 6 januari 2014 
betreffende de Zesde Staatshervorming, de bevoegde ministers van de gefedereerde entiteiten vooraf 
formeel hun akkoord hebben gegeven, en dat hebben meegedeeld aan de bevoegde federale administratie; 
 
2° dat anderzijds de bedragen van de betreffende inhaalbedragen, berekend voor de geïsoleerde Sp-
ziekenhuizen en Sp-diensten en voor de geïsoleerde G-ziekenhuizen en G-diensten die op 1 juli 2014 
gefusioneerd zijn met een algemeen ziekenhuis of met een ziekenhuis waarvan de activiteit op 1 juli 2014 
werd overgenomen door een algemeen ziekenhuis, geïntegreerd werden in onderdeel C2, op lijnen 9433 tot 
9436, van het budget van financiële middelen zoals op 1 juli 2018 betekend aan het betreffende algemeen 
ziekenhuis. 
 
De inhaalbedragen, voor andere onderdelen dan A1 (en C1) en A3, behalve voor de geïsoleerde Sp-
ziekenhuizen en Sp-diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en G-diensten worden vereffend over een 
periode van 1 jaar, van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. 
 
De periode van vereffening van de inhaalbedragen berekend voor onderdelen A1 (en C1) en A3 en voor de 
geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en Sp-diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en G-diensten werd beslist 
door de betreffende gefedereerde entiteit. Deze periode staat vermeld in een afzonderlijke nota die bij de 
betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018 wordt gevoegd.  
 
1.3. Parallel hiermee werd, aangezien de procedure nu is afgerond voor de meerderheid van de 
herzieningsdossiers van het budget van financiële middelen met betrekking tot de boek- en 
financieringsjaren 2011-2012, en bijgevolg de budgettaire weerslag van hun integratie in het budget van 
financiële middelen gekend is, beslist om in het budget van financiële middelen betekend op 1 juli 2018 de 
structurele gevolgen van deze herzieningen te integreren (de effecten van de herziening 2012 op de 
verschillende herzienbare elementen voor onderdelen A1 met inbegrip van de aanloopkosten, A3, B2, B4, 
B9 en C3 van hogergenoemd budget).  
Het betreft de bedragen in de tweede kolom van het samenvattend document van het budget van financiële 
middelen op 1 juli 2018, op de volgende lijnen, voor zover deze bedragen moeten worden aangepast volgens 
de herziening 2012. 
 
-) Onderdeel A1: 

100. Onroerend 
110 Herconditionering 2011 
115 Herconditionering 2012 
120 Investeringen duurzame ontwikkeling 
200 Groot onderhoud 
300 Financiële lasten 
400 Eerste inrichting 
500 Medisch materiaal Acute en Brandwonden  
700 Niet-medisch materiaal Acute en Brandwonden 
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850 Medisch en niet-medisch materiaal (Sp en Psychiatrie) 
900 Rollend materiaal 
1200 Massa C1  
1201 Wijziging van het budget C1 (opening/sluiting van bedden)  
1202 Provisies C1 
9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden) 
9001 Medisch materiaal Acute en Brandwonden 
9002 Niet-medisch materiaal Acute en Brandwonden  
9003 Medisch en niet-medisch materiaal 
9510 Provisie art. 25 § 6: onroerend 
9511 Provisie art. 26bis: herconditionering 
9512 Provisie art. 25 § 3: investeringen duurzame ontwikkeling 
9515 Provisie: grote onderhoudswerken 
9520 Provisie art.27 § 2: financiële lasten 
9530 Provisie art 25 § 6: eerste inrichting 
9540 Provisie art 25 § 6: medisch materiaal 
9550 Provisie art. 25 § 6: niet-medisch materiaal 
9560 Provisie art.25 § 6: medisch en niet-medisch materiaal (Sp en Psy) 

 
-) Onderdeel A3: 

200 NMR Onroerend  
400 NMR Financiële lasten  
900 NMR: Groot onderhoud  
1200 Radiotherapie : Onroerend  
1400 Radiotherapie : Financiële lasten  
1800 Radiotherapie: Groot onderhoud  
2200 Petscan : Onroerend  
2400 Petscan : Financiële lasten  
2800 Petscan: Groot onderhoud  
9500 NMR : Provisie  

9510 Radiotherapie : Provisie  

9520 Petscan : Provisie  
 
-) Onderdeel B4 
  2050 Kankerplan : Multidisciplinaire equipe 
  2051 Kankerplan : Datamanager 
  5000 Valorisatie van de titels en kwalificaties 
 
-) Onderdeel B9:  

100 Financiering eindeloopbaan 
200 Attractiviteitspremie 
1000 Functiecomplement 

 
-) Onderdeel C3:  

200 Massa C3 

9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden,  
 
Bovendien kunnen provisionele bedragen die te vinden zijn op lijnen 1202 en 9510 tot 9560 van onderdeel 
A1 en op lijnen 9500, 9510 en 9520 van onderdeel A3 gedeeltelijk of geheel zijn geschrapt, indien die 
provisies waren toegestaan voor investeringen waarvan de lasten voor het eerst werden gedekt door het 
budget van de financiële middelen gedurende één van de herziene (boek)jaren (2011 of 2012). 
 
Wat betreft, enerzijds, de onderdelen A1 (met inbegrip van de aanloopkosten) en A3 berekend voor de 
andere ziekenhuizen dan de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en –diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en 
-diensten en, anderzijds, het geheel van de betreffende onderdelen voor geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en –
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diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten, kon die impact pas effectief in het budget van 
financiële middelen van elk ziekenhuis worden geïntegreerd op 1 juli 2018 in de mate dat de ministers 
bevoegd voor volksgezondheid van de gefedereerde entiteiten vooraf formeel hun akkoord hebben gegeven 
en dat aan de bevoegde federale administratie hebben meegedeeld. 
 
1.4. Wat betreft de vereffening van de forfaitaire financieringen die op 30 juni 2018 nog vermeld staan in 
onderdelen A1 en A3 van het budget van financiële middelen, met uitzondering van de forfaits 
« Herconditionering » die werden toegekend in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015, werd de vraag gesteld aan 
de Gemeenschaps- of Gewestministers bevoegd voor volksgezondheid of die vereffening nog steeds moest 
gebeuren op 1 juli 2018 aan de hand van het budget van financiële middelen, en indien ja, ofwel volgens 
dezelfde modaliteiten als momenteel het geval is, of volgens nieuwe modaliteiten. De beslissing die werd 
genomen door elk van de betrokken ministers voor de ziekenhuizen waarvoor deze bevoegd zijn inzake 
financiering van de ziekenhuisinfrastructuur en –uitrusting werd ter kennis gebracht van de ziekenhuizen 
van de gefedereerde entiteit in kwestie. 
In functie van die beslissing werden de bedoelde forfaitaire financieringen dus ofwel behouden, geschrapt 
of aangepast in het budget van financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2018.  
In de « vierkolommentabel » van het BFM op 1 juli 2018, hebben deze beslissingen mogelijk gevolgen voor 
de volgende lijnen:  
-) voor onderdeel A1: 500, 560, 570, 700, 760, 770, 850, 860, 870, 900, 9001, 9002, 9003, 9540, 9550 en 
9560;  
-) voor onderdeel A3: 600, 700, 1600, 1601 en 2600. 
 
1.5. Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, mag niet uit het oog verloren worden dat er geen indexering 
van toepassing is op de verschillende financieringen die betrekking hebben op: 
 -) de bedragen die het resultaat zijn van de toepassing van de bepalingen uit een contract dat werd 
afgesloten tussen een betrokken ziekenhuis en de minister van Volksgezondheid of haar gemachtigde 
ambtenaar (met name in het kader van de pilootstudies bedoeld in artikel 63, §§ 1, 2 en 3 van het koninklijk 
besluit van 25 april 2002) ;  
 -) de bedragen die voortvloeien uit de uitvoering van de maatregelen waartoe werd besloten in het 
kader van het “Kankerplan”, met name deze die voorkomen op de lijnen 2050, 2051 2052 en 2056 van 
onderdeel B4.  
 
Contractueel is enkel het bedrag verschuldigd dat vermeld staat in de afgesloten overeenkomst. Indien het 
gaat om een “meerjarenovereenkomst”, moeten de ondertekenaars van die overeenkomst contractueel de 
indexering voorzien (of de toepassing van eender welke andere verhoging) van het bedrag dat 
oorspronkelijk werd overgenomen. De opgegeven bedragen (opgenomen in de 2de, 3de en 4de kolom van 
de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018) komen dus exact overeen met de 
bedragen die vermeld staan in de contracten.  
 
De betreffende financieringen zijn vermeld in de volgende lijnen van het budget van financiële middelen: 

Niet-geïndexeerde lijnen van B4: 

710 Platform Hygiëne 

720 Kwaliteit en veiligheid 

721 Pay for Performance 

2000 Pilootstudies 

2003 Projecten Art. 107 - medische functie  

2005 Pilootstudies art 63, § 3, 2 

2006 Geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren  

2031 Project verkorte verblijfsduur bevallingen: coördinator 

2040 Kankerplan: Pilootstudies 

2053 Kankerplan: Ondersteuning celbank 

2054 Kankerplan: Ondersteuning tumorotheek 

2055 Kankerplan: Coördinatie van het translationeel onderzoek 

2310 art 69: UROD 
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1.6. Het is wellicht goed eraan te herinneren dat omwille van redenen in verband met de 
goedkeuringsprocedure voor contracten (of pilootstudies) waarvan de jaarlijkse duur een volledig 
kalenderjaar beslaat – jaar t – (m.a.w. het contract loopt van 1 januari tot 31 december van jaar t), de 
financiering nog steeds wordt toegekend vanaf 1 juli van het jaar t en gehandhaafd blijft tot 30 juni van het 
jaar t+1. Er moet dus geen inhaalbedrag worden toegekend voor het eerste semester van het jaar t. 
 
Er moet ook op worden gewezen dat enkel ziekenhuizen die beschikken over een terdege door de federale 
Minister van Volksgezondheid ondertekend contract op het ogenblik van de uitwerking van het budget van 
financiële middelen op 1 juli 2018 in hun budget de betreffende financiering krijgen. Voor de contracten 
betreffende het jaar 2018 die niet binnen de vereiste termijn ondertekend zouden zijn geweest, zal de 
financiering worden geïntegreerd in het budget van financiële middelen op 1 januari 2019 met toekenning 
van een inhaalbedrag voor het eerste semester 2018 (in de mate waarin de financiering van het 2de semester 
2018 de facto gefinancierd wordt – zie hierboven herhaald principe – tijdens het eerste semester 2019).  
 
1.7. In het kader van de vaststelling van dat budget van financiële middelen op 1 juli 2018, wordt rekening 
gehouden met de erkenningen (van bedden, zorgprogramma’s, diensten, functies,…) zoals die bij FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gekend zijn op 1 januari 2018, met dien 
verstande dat de erkenningen het moratorium moeten naleven dat werd vastgesteld in de programmawet 
van 25 december 2016 (dat wil zeggen toegekend vóór 29 december 2016) en voor zover de hele procedure 
die daar betrekking op heeft is afgerond, dat wil zeggen tot en met de betekening van 
de nieuwe erkenning en/of van de wijziging van de betreffende erkenning aan het RIZIV via een brief 

ondertekend door de federale minister van Volksgezondheid. Wanneer de toekenning van die nieuwe 
erkenning financiële gevolgen heeft op de onderdelen A1 en A3 van het budget van financiële middelen 
van de betrokken ziekenhuizen, dan kunnen die financiële gevolgen, naast de naleving van de procedure 
waarvan hierboven sprake, bovendien slechts in het budget van financiële middelen van die ziekenhuizen 
worden geïntegreerd in de mate dat de ministers bevoegd voor volksgezondheid van de gefedereerde 
entiteiten daarvan vooraf het principe formeel hebben aanvaard en dit hebben gemeld aan de bevoegde 
federale administratie.  
Ingeval deze procedure niet tijdig werd gefinaliseerd of indien dit akkoord niet tijdig kon worden gevraagd 
opdat er rekening zou worden gehouden met de nieuwe erkenningen die werden ontvangen in de laatste 
weken voorafgaand aan de vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018, dan zal naar 
aanleiding van de vaststelling van een later budget van financiële middelen rekening worden gehouden met 
die erkenningen en met hun financiële gevolgen, met desgevallend een toekenning van een inhaalbedrag dat 
wordt toegekend voor de periode die is verstreken tussen de datum van de betreffende erkenning en de 
datum waarop deze erkenning in aanmerking wordt genomen in het budget van financiële middelen.  
 
1.8. De RIZIV-verstrekkingen (en eventueel de dagen die er verband mee houden) die in aanmerking 
worden genomen voor de berekening van bepaalde elementen van het budget van financiële middelen zijn 
de verstrekkingen die werden uitgevoerd tijdens het referentiejaar maar door het RIZIV gecomptabiliseerd 
tot 30 juni van het jaar dat volgt op dat referentiejaar. Daarnaast worden aan de verstrekkingen bedoeld in 
bijlagen 4, 9, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 de verstrekkingen toegevoegd van de 
verblijven « internationale verdragen » die ook werden verstrekt door het RIZIV. 
 
1.9 Indien een ziekenhuis mogelijke fouten heeft vastgesteld in de berekening van een vorig budget van 
financiële middelen en deze gemeld heeft in de brief met opmerkingen die het heeft gericht aan FOD 
Volksgezondheid aangaande dat budget en deze werden niet verbeterd in het budget van financiële 
middelen, betekend op 1 juli 2018 (indien die opmerkingen effectief moeten leiden tot correcties), en voor 
zover de opmerkingen die geformuleerd werden geen betrekking hebben op elementen van het budget van 
financiële middelen die herberekend werden op 1 juli 2018, dient dat ziekenhuis diezelfde opmerkingen 
nogmaals te formuleren in de brief met opmerkingen die het zal richten aan FOD Volksgezondheid 
aangaande het budget van financiële middelen, betekend op 1 juli 2018; Indien dit niet gebeurt zal de 
administratie ervan uitgaan dat het ziekenhuis zijn akkoord heeft verleend, formeel of stilzwijgend, met het 
laatste betekende budget van financiële middelen.     
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2. De vaststelling van de verschillende onderdelen van het budget van financiële middelen op 1 juli 
2018 
 
2.1. Onderdeel A1 
 
Bovenop wat hierboven onder punten 1.3. en 1.4. in herinnering wordt gebracht, konden er, wat betreft de 
verschillende elementen van onderdeel A1, provisionele aanpassingen worden toegestaan aan onderdeel A1 
(met inbegrip van eventuele aanloopkosten) voor nieuwbouw (en uitbreidingen) of voor aanpassing van 
bestaande gebouwen, op basis van de aanvraag die het ziekenhuis heeft ingediend en voor zover de minister 
bevoegd voor gezondheid van de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest zijn akkoord heeft 
verleend aangaande de integratie van die bedragen in het budget van financiële middelen betekend op 1 juli 
2018.  
 
 
2.2. Onderdeel A2 
 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 april 2002, is de 
berekeningsbasis van onderdeel A2 het budget in zijn geheel, met uitzondering van onderdeel A2, 
vermeerderd met het bedrag van de tegemoetkomingen van de ziekteverzekering voor de geneesmiddelen 
die aan gehospitaliseerde patiënten worden verstrekt voor het jaar 2016 (en gecomptabiliseerd door het 
RIZIV over 18 maanden, van 1 januari 2016 tot 30 juni 2017).  
Aangezien sinds 1 januari 2016 de dekking van onderdelen A1 en A3 niet meer wordt verzekerd door het 
federaal budget, werd beslist om vanaf 1 januari 2016 ook het bedrag van onderdelen A1 en A3 die nog 
steeds vereffend worden via het budget van de financiële middelen af te trekken van de berekeningsbasis 
van onderdeel A2. Met het oog op de samenhang worden de inhaalbedragen met betrekking tot onderdelen 
A1 of A3 eveneens afgetrokken van de berekeningsbasis van onderdeel A2.  
 
De intrestvoet waarmee onderdeel A2 wordt berekend is sinds 1 januari 2017 vastgesteld op 2,68% en kan 
niet meer worden herzien sinds de genoemde datum.  
 
 
2.3. Onderdelen A3 en B3 - Financiering NMR, radiotherapie en petscans 
 
Bovenop wat hierboven onder punten 1.3. en 1.4. in herinnering wordt gebracht, konden, wat betreft de 
verschillende elementen van onderdeel A3, provisionele aanpassingen worden toegestaan aan onderdeel A3 
voor gesubsidieerde nieuwbouw (en uitbreidingen), op basis van wat werd aangevraagd door het ziekenhuis, 
en voor zover de minister bevoegd voor gezondheid van de betrokken Gemeenschap of het betrokken 
Gewest zijn akkoord heeft verleend met de integratie van die bedragen in het budget van financiële middelen 
zoals betekend op 1 juli 2018.  
 
Wat betreft de financiering van nieuwe apparatuur waarvan de erkenningen werden ontvangen sinds de 
betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2018, en indien het werkingsforfait B3 (op 
lijn 200) wordt toegekend vanaf de erkenningsdatum (dus met toekenning van een inhaalbedrag voor de 
maanden die verstreken zijn voorafgaand aan 1 juli 2018 op lijn 200 van onderdeel C2), dan wordt de 
forfaitaire financiering A3 slechts toegekend voor zover de Gemeenschaps- of Gewestminister bevoegd 
voor gezondheid daarvan vooraf het principe heeft aanvaard en zijn akkoord heeft meegedeeld aan de 
bevoegde administratie van de FOD Volksgezondheid (zie hieromtrent punt 1.4. hierboven).  
 
2.3.2. Wat de radiotherapie betreft, wordt de op 1 juli 2018 toegekende financiering berekend op basis van 
de gegevens 2016 uit de Finhosta databank, en dit op basis van het aantal verstrekkingen en  het aantal 
lineaire versnellers dat wordt uitgebaat. 
Er dient evenwel op te worden gewezen dat de op 1 juli 2018 toegekende financiering een voorlopig karakter 
heeft, en zal worden herzien op basis van de gegevens van het betrokken dienstjaar. 
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2.4. Onderdeel B1 
 
2.4.1. De niet-psychiatrische ziekenhuizen, met uitzondering van de ziekenhuizen voor palliatieve zorg en 
de ziekenhuizen die enkel beschikken over erkende bedden onder index G en/of index Sp in combinatie 
met erkende bedden onder index A, T of K. 
 
Voor de ziekenhuizen die binnen het « forfaitair berekeningssysteem » vallen, wordt onderdeel B1 op 1 juli 
2018 niet herberekend op basis van nieuwe gegevens (vierkante meters, dagen, opnames, aantal VTE) maar 
wel voor wat betreft de 8ste bewerking (vergelijking tussen gerealiseerde dagen en verantwoorde dagen) op 
basis van de tijdens het eerste en tweede semester 2016 gerealiseerde dagen (met inbegrip van dagen 
gefactureerd aan 0,00 euro), medegedeeld via « Finhosta » en zo nodig bevestigd door de betrokken 
ziekenhuizen, en van de verantwoorde ligdagen op basis van de MZG-registraties voor dezelfde semesters. 
Ten gevolge van deze 8e bewerking werd een lineaire beperking toegepast (voor het geheel van de 
ziekenhuisgroepen) om binnen het nationale beschikbare budget B1 te blijven. Hierbij moet verduidelijkt 
worden dat twee ziekenhuizen nieuw buiten systeem B1 werden geplaatst op 1 juli 2018 waardoor de 
nationaal beschikbare enveloppe B1 teruggebracht werd tot 1.219.533.427 euro (op 1 juli 2017 bedroeg deze 
1.246.050.414,80 euro) 
 
Voor de ziekenhuizen « buiten systeem », zoals bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit 
van 25 april 2002, blijft onderdeel B1 (lijn 200) onveranderd ten opzichte van de waarde ervan op 30 juni 
2018.  
 
Voor de financiering van de vervoerskosten van de K-patiënten (lijn 600), werden de erkende K-dagbedden 
en/of K-nachtbedden op 1 januari 2018 in aanmerking genomen (zie hieromtrent punt 1.7. hierboven). 
 
Wat betreft de in aanmerking genomen bedragen op 1 juli 2017, werd het beschikbare budget, op nationaal 
niveau, voor de financiering van sociale dienst G (lijn 700) en de financiering van de sociale dienst (lijn 800) 
verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 (indexering op 1 juni 2017). 
Voor de berekening van de financiering van de sociale dienst G (lijn 700), zijn de in aanmerking genomen 
verantwoorde G-bedden gehaald uit de nieuwe berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2018.  
 
Om de bijkomende financiering (lijn 800 Financiering van de sociale dienst) voor de sociale dienst te 
berekenen, is het deciel waarin het ziekenhuis wordt gerangschikt op basis van de toenemende waarde van 
de scores, afkomstig van het op 1 juli 2018 (lijn 201) vastgestelde onderdeel B8 en het aantal verantwoorde 
dagen van het op 1 juli 2018 vastgestelde onderdeel B2.  
 
 
2.4.2. De andere ziekenhuizen dan die bedoeld onder punt 2.4.1. 
 
Op een eventuele aanpassing van de financiering van de vervoerskosten voor de K-patiënten (K-dag en/of 
-nacht) na  blijft voor de psychiatrische ziekenhuizen onderdeel B1 op 1 juli 2018 gelijk aan de waarde op 
30 juni 2018. 
 
 
2.5. Onderdeel B2 
 
2.5.1. De niet-psychiatrische ziekenhuizen, met uitzondering van de ziekenhuizen voor palliatieve zorg en 
de ziekenhuizen die enkel beschikken over erkende bedden onder index G en/of index Sp, in combinatie 
met erkende bedden onder index A, T of K. 
 
Voor de ziekenhuizen die vallen « binnen het puntensysteem » van onderdeel B2, wordt op 1 juli 2018 een 
nieuw onderdeel B2 berekend; daartoe wordt enerzijds de verantwoorde activiteit geactualiseerd door 
gebruik te maken van de MZG-registraties van het eerste en tweede semester 2016, en anderzijds de RIZIV-
prestaties, gebruik makend van de prestaties met betrekking tot de jaren 2015 en 2016.  
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Het nationaal beschikbare budget wordt gewijzigd, ten aanzien van het budget dat in aanmerking werd 
genomen voor de berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2017 ingevolge:  
-) enerzijds, de opname dan wel de verwijdering van één of meer ziekenhuizen (die in of uit het “systeem” 
gehaald worden);  
-) anderzijds, de integratie in de berekening van het huidige budget van het ziekenhuis, van 
budgetwijzigingen die een gevolg zijn van beddenwijzigingen vóór de referentieperiode van de voor de 
berekening van dit onderdeel B2 gehanteerde gegevens; deze budgetwijzigingen, die worden weergegeven 
op lijn « 9000 » van onderdeel B2, werden geïntegreerd in het nationaal beschikbare budget dat onder de 
ziekenhuizen wordt verdeeld; ze komen dus niet langer voor op deze lijn « 9000 »  
-) en tot slot de toevoeging van het bijkomend budget dat vóór 30 juni 2018 werd toegekend 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 45, § 9 van het koninklijk besluit van 25 april 2002, opgeschort 
op 1 juli 2018. Het betreft een enveloppe van 6.539.525 € aan index 30 juni 2018, voorheen toegekend voor 
de garantie basisactiviteit. 
 
Een afzonderlijke verklarende nota van het nationaal beschikbare budget wordt als bijlage bij de betekening 
van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018 gevoegd.  
 
Daarnaast werd op 1 juli 2018, voor de berekening van onderdeel B2, beslist om: 

- De toepassing stop te zetten van de degressiviteit voorzien voor de toekenning van de basispunten 
voor de partiële A-bedden en de partiële K-bedden; bijgevolg worden de basispunten toegekend 
voor de partiële A-bedden en partiële K-bedden op 1 juli 2018 behouden op hun waarde van 1 juli 
2017;  

- De bepalingen te schrappen met betrekking tot de garantie basisactiviteit (waarvan sprake was in 
artikel 45, § 9 van het koninklijk besluit van 25 april 2002) aan het einde van de berekening van 
onderdeel B2. Zoals hierboven vermeld, werd op het voorheen toegekende budget voor de garantie 
basisactiviteit dus niet bespaard) 

 
De in aanmerking genomen referentiejaren met betrekking tot de voor de berekening van dit nieuwe 
onderdeel B2 gehanteerde gegevens, zijn de volgende:  
 

-) voor de berekening van de verantwoorde activiteit: de MZG van het 1ste en 2de semester 2016 
gecodeerd in ICD10-CM, het aantal bevallingen 2016 zoals vermeld door de betrokken ziekenhuizen 
in de ‘Finhosta’  2016, de ontslagen 2016 zoals meegedeeld via de jaarlijkse ‘Finhosta’ 2016; 
Voor de berekening van de verantwoorde activiteit op 1 juli 2018, is versie 31 van de grouper, zonder 
verfijningen, gebruikt. De gestandaardiseerde verblijfsduren werden berekend over een periode van 3 
jaar, namelijk de jaren 2013, 2014 en 2016. 
Er dient aan te worden herinnerd dat de verblijven uit het pilootproject « bevallen met verkorte 
verblijfsduur» niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de gestandaardiseerde 
verblijfsduren. Het nationaal gemiddelde van de verblijfsduur voor de bevallingen (SOI 1 en 2) wordt 
dus berekend op basis van alle verblijven, met uitzondering van de verblijven die deel uitmaken van 
de pilootprojecten « verkorte verblijfsduur bevallingen ». Die nationale gemiddelde verblijfsduur per 
APR-DRG/SOI wordt toegepast, overeenkomstig de geldende regels (met name voor kleine en grote 
outliers), voor alle verblijven die niet werden opgenomen in een pilootproject, maar alle verblijven die 
deel uitmaken van de pilootprojecten krijgen eveneens dezelfde gemiddelde verblijfsduur toegekend. 
   
De gebruikslimieten voor versie 31 van de grouper  staan vermeld in een technische nota ICD-9 
versus ICD-10 in bijlage 1 en hebben betrekking op:  

o De berekening van de oneigenlijke klassieke verblijven die volledig geneutraliseerd werd, 
(concreet werd dus geen enkel oneigenlijk klassiek verblijf gevaloriseerd (aan 0,81) in de 
verantwoorde activiteit op 1 juli 2018.) 

o De verfijning van de DRG’s in de berekening van de verantwoorde activiteit, 

o De definitie van het aantal getroffen systemen, 

o De codes voor de CVA’s en de psychiatrische verblijven die als basis dienen voor de 
berekening van de financiering van de spoeddiensten,  
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Deze limieten werden voorgelegd aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen 
waarin de ziekenhuisfederaties vertegenwoordigd zijn die dus op de hoogte werden gebracht 
van deze limieten die het gevolg zijn van het gebruik van versie 31 van de grouper enkel op 
1 juli 2018. 
 
 

-) voor de berekening van de bijkomende punten die aan de C-, D- en E-bedden worden toegekend: 

- De RIZIV-verstrekkingen van de jaren 2015 en 2016;  

- De RIZIV-dagen 2015 en 2016; 

- De MVG van het jaar 2005 en van het eerste semester 2006, onveranderd ten aanzien 
van die welke gehanteerd werden sinds het vaststellen van onderdeel B2 op 1 juli 2011; 
het is ongetwijfeld nuttig om er nogmaals op te wijzen dat er, van bij het vaststellen van 
onderdeel B2 op 1 juli 2011, werd beslist om de financiële impact af te vlakken van het 
gebruik van die MVG door het gemiddelde te nemen van de waarde per dag van de 
MVG-scores 2005 en 2006, en de ziekenhuizen opnieuw te klasseren in decielen op basis 
van die gemiddelde score; 

- De NRG 2016; 

- De NPERCIZ-codes worden berekend op basis van de MZG 2016. 
 
Hoewel de berekeningsmodaliteiten onveranderd blijven op 1 juli 2018 is het ongetwijfeld 
nuttig om hier te verduidelijken dat wat betreft de berekening van de bijkomende punten die 
aan de C-, D- en E-bedden worden toegekend, en voor het intensieve karakter van de C-, D- 
en E-bedden:  

- De weerhouden reanimatieverstrekkingen werden gewijzigd sinds 1 juli 2016; zijn 
weerhouden de reanimatieverstrekkingen voor de volgende RIZIV-
nomenclatuurnummers: 211024 – 211046 – 211223 – 211245 – 211282 – 211304 - 
212122 – 214023 – 214045;  

- Voor de toekenning van de bijkomende punten voor de verantwoorde C-, D- en E-
bedden, de bijkomende punten die niet werden toegekend op basis van de heelkundige 
en medische prestaties voor in deze diensten gehospitaliseerde patiënten, op 1 juli 2018 
worden toegekend, ten belope van 50 % op basis van de klassering in decielen van de 
betrokken ziekenhuizen in functie van hun aantal MVG-punten per dag en van 50% op 
basis van het marktaandeel van elk betrokken ziekenhuis, vastgesteld op basis van de 
NRG, wetende dat het verlies of de winst in termen van bijkomende punten per 
verantwoord bed (C, D of E) resulterende uit deze berekening, beperkt wordt ten 
aanzien van het aantal bijkomende punten per verantwoord bed (C, D of E) dat enkel 
op basis van de MVG zou zijn toegewezen, tot 0,04 punt per verantwoord bed (C, D of 
E);  

- Voor de toekenning van de bijkomende punten toegekend voor het intensieve karakter 
van de C-, D- en E-bedden, voor de 2de berekening (die gebeurt op basis van de MVG-
score en de NRG-score),  

o Het aantal bijkomende punten per verantwoord bed wordt toegekend op 1 juli 
2018 a rato van 50 % op basis van de MVG-score en a rato van 50 % op basis 
van de NRG-score, wetende dat het verlies of de winst in termen van 
bijkomende punten per verantwoord bed (C, D en E), resulterende uit deze 
berekening, beperkt wordt ten aanzien van het aantal bijkomende punten per 
verantwoord bed (C, D en E) dat enkel op basis van de MVG zou zijn 
toegewezen, tot 0,04 punt per verantwoord bed (C, D en E); 

o Het aantal intensieve NRG op 5 ligt; 
o Om in aanmerking te worden genomen voor financieringsgroep I, een periode 

van groepen C, D of E één van deze 5 NRG’s gekregen moet hebben, met een 
klasse waarvan het gewicht minstens gelijk is aan het minimumgewicht van 
klasse 1 van die 5 NRG’s (24u); 
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o De NRG-patiëntdagen C, D, E als deler werden gebruikt in de berekening van 
de NRG-score per ligdag op basis waarvan de ziekenhuizen in decielen worden 
geklasseerd. 

 
-) Voor de berekening van het aantal operatiezalen: 

- De RIZIV-verstrekkingen van het jaar 2016; 

- De heelkundige verstrekkingen van lijsten A en B kregen de standaardtijden toegekend die 
voor de equivalente verstrekkingen in klassieke hospitalisatie werden bepaald; 

- De heelkundige ingrepen uitgevoerd tijdens eenzelfde operatie in duidelijk van de 
hoofdingreep onderscheiden gebieden en de verstrekkingen die slechts aan 50% mogen 
worden gefactureerd, krijgen een standaardtijd toegekend vermenigvuldigd met een 
coëfficiënt 0,5; 

- De heelkundige prestaties die geregistreerd zijn onder pseudocode dienst « 002 » worden in 
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal operatiezalen van het ziekenhuis 
waarin die prestaties daadwerkelijk worden verstrekt, en niet van het ziekenhuis waarin de 
patiënt effectief verblijft, en waar deze prestaties effectief in de databases zijn geregistreerd; 

- De volledige C-dagen en de C-dagen die enkel betrekking hebben op RIZIV-patiënten van 
het jaar 2016 zoals die door de betreffende ziekenhuizen zijn ingegeven in ‘Finhosta" 2016; 

- De erkenningen van de verschillende programma’s, diensten (globaal zorgprogramma 
“cardiale pathologie B”, bestaande uit de partiële programma’s B1, B2 en B3, dienst 
neurochirurgie) en functies (intensieve zorg en gespecialiseerde spoedzorg) (zie punt 1.7 
hierboven); 

 
-) Voor de berekening van de financiering van het personeel van de spoeddiensten: 

- De dringende geneeskundige verstrekkingen (RIZIV) van de jaren 2015 en 2016; 

- De RIZIV-dagen van de jaren 2015 en 2016; 

- De MZG van het 1ste en 2de semester 2016. 
 

Het is nuttig om erop te wijzen dat voor de berekening van de financiering van de personeelslasten van de 
spoedgevallen:  

- Toepassing van ICD 10-CM: zie nota ICD-9 versus ICD-10 in bijlage. 

- Het aanpassingspercentage van de berekeningswijze gebaseerd op de RIZIV-prestaties aan de 
berekeningswijze gebaseerd op de units spoedgevallen op 1 juli 2018 op 40% wordt gehouden 
(praktisch wil dat dus zeggen dat op 1 juli 2018 60% van de berekening gebaseerd is op de 
RIZIV-prestaties, en 40% op de units spoedgevallen);  

- Het budget dat wordt toegevoegd aan het beschikbaar nationaal budget dat overeenkomt met 
20% van het bedrag van de mini-forfaits die worden toegekend aan de betrokken ziekenhuizen 
wordt geconverteerd in een aantal punten op basis van de geschatte waarde van het punt op 1 
juli 2018 waarbij er geen rekening wordt gehouden met dit bijkomend budget in het beschikbaar 
nationaal budget (dit aantal bijkomende punten wordt afzonderlijk vermeld onder punt 7 van 
bijlage B2 en wordt uitsluitend onder de ziekenhuizen verdeeld op basis van het systeem van de 
spoedeenheden, volgens het marktaandeel van elk ziekenhuis). 

 
-) Voor de financiering van de medische producten van de verpleegeenheden: 

- De verantwoorde bedden (totaal en G) berekend op 1 juli 2018;  

- De MZG van het 1ste en 2de semester 2016;  

- De gerealiseerde ligdagen (totaal aantal en binnen de G-dienst) van het 1ste en 2de semester 
2016 uit de Finhosta 2016; 

- De genormaliseerde waarden per bezet bed van de medische prestaties vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage 14 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 
werden behouden op hun waarde op 1 juli 2016 berekend op basis van de koppeling van de 
gegevens MZG-MFG 2013 voor zover de koppeling van de gegevens MZG-MFG 2016 niet 
werd uitgevoerd. Ter herinnering : op 1 juli 2018 werd, ten gevolge van het advies ter zake, 
gegeven door de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, de tekst van artikel 46, §3 c) 
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van het koninklijk besluit van 25 april 2002 gewijzigd op het niveau van de 
berekeningsformule van de waarde per bezet bed van de medische prestaties en de 
hospitalisatiedagen om de tekst in overeenstemming te brengen met de reëel uitgevoerde 
berekening.  

 
-) Voor de berekening van de « aanpassing gemiddelde loonlast », worden de personeelsgegevens 
gehaald uit de enquête die werd verwezenlijkt via de ministeriële omzendbrief van 25 november 2016, 
tenzij die gegevens werden gewijzigd ingevolge opmerkingen die werden geformuleerd aangaande het 
budget van financiële middelen, betekend op 1 juli 2017.  
 
De loonschalen die gebruikt worden voor de berekening van die « aanpassing gemiddelde loonlast  » 
houden rekening met de indexaanpassing die is gebeurd op 1 juni 2017. 

 
Het is wellicht nuttig om in het kader van de berekening van deze aanpassing gemiddelde loonlast  te 
herinneren aan de volgende elementen: 

- Het reële statuut van het personeel (contractueel of statutair) wordt in aanmerking genomen in        
plaats van het statuut van het ziekenhuis;  

- Voor de berekening van de aanpassing gemiddelde loonlast  wordt rekening gehouden met het 
aantal VTE dat werkelijk wordt gefinancierd door onderdeel B2 op 1 juli 2018 [(aantal 
basispunten + aantal bijkomende punten + aantal punten heelkundige daghospitalisatieplaatsen 
+ aantal punten personeel operatiekwartier + aantal punten personeel spoeddiensten + aantal 
punten personeel sterilisatie) / 2,5] waarbij een aantal VTE wordt toegevoegd dat overeenkomt 
met de bijkomende financiering die bij onderdeel B4 wordt toegekend overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 74 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 of die wordt toegekend in 
onderdeel B7 (A of B) overeenkomstig de bepalingen van artikel 77, § 1 a) punten A 1 en 2 
(B7A) en overeenkomstig de bepalingen van artikel 77, § 2 punten A en B (B7B).  
Concreet wordt dit aantal bijkomende VTE verkregen door de betreffende bijzondere 
financiering (index op 1 juli 2018) te delen door de op 1 juli 2018 geschatte waarde van het punt 
waarover hierboven sprake (zie berekening van de financiering van het spoedpersoneel). Het 
aantal aldus verkregen punten wordt vervolgens omgezet in VTE door het te delen door 2,5.  

- Met betrekking tot het aantal VTE dat met de basispunten overeenstemt, geldt voor de 
ziekenhuizen waarvan het aantal op basis van de werking 2016 berekende verantwoorde bedden 
op 1 juli 2018 lager is dan het aantal erkende bedden die door de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gekend zijn op het ogenblik van de berekening 
(zie punt 1.7. hierboven), dat het aantal VTE dat in aanmerking wordt genomen voor de 
berekening van de aanpassing gemiddelde loonlast  wordt berekend rekening houdend met het 
aantal verantwoorde bedden berekend op 1 juli 2018, en met de helft van het verschil, berekend 
per beddenindex, tussen het aantal erkende bedden waarvan hierboven sprake, en het berekende 
aantal verantwoorde bedden op 1 juli 2018; 

- Het personeel waarvan de gemiddelde loonlast het hoogst is, ongeacht de kwalificatie ervan, 
wordt het eerst in aanmerking genomen voor de berekening van de aanpassing gemiddelde 
loonlast . 

- Voor de valorisatie van de bezoldiging van de onregelmatige prestaties in de berekening van de 
gemiddelde theoretische loonkost van het ziekenhuis, worden reële nationale percentages 
berekend die identiek zijn voor de private sector en voor de openbare sector, en dit afzonderlijk 
voor bedden met een intensief karakter, voor de spoeddienst en de andere ziekenhuisdiensten;  

- Nota: voor de berekening van het theoretisch vakantiegeld van het statutair personeel, bestaande 
uit een vast deel en een bedrag overeenkomend met 1,1% van het jaarloon, wordt wel degelijk 
rekening gehouden met het brutoloon en de jaarlijkse haardtoelage verhoogd met het percentage 
van de onregelmatige prestaties. 

 
Voor de ziekenhuizen “buiten systeem”, zoals bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 
25 april 2002 (de ziekenhuizen waarvoor geen onderdeel B2 is vastgesteld op 1 juli 2018 op basis van de 
verdeling van een beschikbaar nationaal budget), wordt onderdeel B2 (lijn 200) op 1 juli 2018 vastgesteld 
op de waarde ervan op 30 juni 2018.  
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2.5.2.De andere ziekenhuizen dan die bedoeld onder punt 2.5.1  
 
Op 1 juli 2018 is onderdeel B2 van deze ziekenhuizen gelijk aan de waarde ervan op 30 juni 2018.  
 
 
2.6. Onderdeel B4 
 
Op 1 juli 2018 wordt de financiering van een aantal elementen van onderdeel B4 herberekend. Die  
herberekeningen gebeuren door rekening te houden met het aantal verantwoorde bedden (met inbegrip van 
de plaatsen voor chirurgische daghospitalisatie) gebruikt tijdens het vaststellen van het budget van financiële 
middelen betekend op 1 juli 2018 en de erkende bedden op 1 januari 2018 (zie punt 1.8 hierboven) voor de 
beddenindexen waarvoor de verantwoorde bedden niet berekend worden of voor de ziekenhuizen bedoeld 
in artikel 33, §§ 1 en 2 met dien verstande dat, desgevallend, 2 % van de verantwoorde C-, D- en E-bedden, 
met een minimum van 6 bedden, worden beschouwd als bedden met een intensief karakter (dat betreft 
lijnen 600, 700, 2022 en 2024 van onderdeel B4). 
 
De betrokken elementen van onderdeel B4 zijn de volgende: 
-) De financiering van de bedrijfsrevisor opgenomen in lijn 400;  
-) De financiering van de hoofdgeneesheer opgenomen in lijn 500; 
-) De financiering van de verpleegkundige hygiënist opgenomen in lijn 600;  
-) De financiering van de geneesheer-hygiënist opgenomen in lijn 700;  
-) Het vaste gedeelte van de financiering van de gegevensregistratie opgenomen in lijn 902;  
-) Het variabel gedeelte van de financiering van de gegevensregistratie opgenomen in lijn 903; 
-) De financiering van het elektronisch patiëntendossier – sokkel per bed – opgenomen in lijn 906;  
-) De bijkomende financiering toegekend op 1 januari 2009 voor de permanente vorming opgenomen in 
lijn 1510;  
-) De financiering van de werkingskosten van de multidisciplinaire algologische teams opgenomen in lijn 
2021;  
-) De financiering toegekend om een kwaliteitssysteem op te zetten voor de transfusieketen, onder de 
verantwoordelijkheid van een multidisciplinair team voor hemovigilantie-transfusie, opgenomen in lijn 
2022. Deze herberekening wordt uitgevoerd door rekening te houden met het aantal bloedzakjes 2016 dat 
ter beschikking werd gesteld door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG); Aangezien bij de berekening van deze financiering een verschillende 
weging wordt toegepast per beddenindex, is het goed te weten dat de verantwoorde activiteit die werd 
gerealiseerd in de L-bedden wordt gevaloriseerd in het aantal verantwoorde C- en D-bedden;  
-) De financiering toegekend voor de erkende functie ‘lokale donorcoördinatie’, opgenomen in lijn 2023. 
Deze herberekening gebeurt rekening houdend met de op 1 juli 2018 verantwoorde of op 1 januari 2018 
erkende bedden van alle budgettaire sectoren van het ziekenhuis, de erkenningen van intensieve zorgfuncties 
en de functies lokale donorcoördinatie (zie punt 1.7 hierboven) en de NPERCIZ-coëfficiënt zoals 
gedefinieerd in de berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2018 (op basis van de MZG 2016); 
-) De financiering toegekend voor de organisatie van een voedingsteam, opgenomen in lijn 2024. Bij die 
herberekening wordt rekening gehouden met de op 1 juli 2018 verantwoorde of op 1 januari 2018 erkende 
bedden van alle budgettaire sectoren van het ziekenhuis; 
-) De financiering van de kosten betreffende een mobiel team of een mobiel ondersteuningsteam voor de 
erkende palliatieve functie is opgenomen in lijn 2200. Bij de berekening van deze financiering werd rekening 
gehouden met enerzijds de erkende bedden op 1 januari 2018, met inbegrip van de Sp-bedden (zonder de 
palliatieve Sp-bedden) van de Sp-diensten van de ‘acute’ ziekenhuizen en anderzijds de klassieke 
ziekenhuisverblijven (de verblijven met als nevendiagnose code ICD10-CM Z515 en de verblijven met 
ernstgraad 3 of 4 en met morbiditeitsniveau in de classificatie ‘3MTM APR DRG Classification System, 
Version 31.0, Definition Manual’) die in de MZG 2016 zijn geregistreerd, met uitzondering van de verblijven 
in de diensten NIC, M, A en Sp palliatieve zorg;  
-) De financiering van de ombudsfunctie opgenomen in lijn 4300.  
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Bovenop het voorgaande,  
 
Wordt op 1 juli 2018 de financiering « Kwaliteit en Veiligheid» opgenomen op lijn 720. Deze wordt 
toegekend aan de psychiatrische ziekenhuizen en aan de ziekenhuizen die enkel beschikken over erkende 
bedden onder index G en/of index Sp in combinatie met erkende bedden onder index A, Aj, An, T, Tj, Tn, 
K, Kj of Kn, op basis van een contract; 
 
Wordt op 1 juli 2018 een nieuwe lijn 721 « Pay for Performance » gecreëerd. Die nieuwe lijn bevat de 
financiering toegekend aan de niet-psychiatrische ziekenhuizen buiten de ziekenhuizen die enkel beschikken 
over erkende bedden onder index G en/of index Sp in combinatie met erkende bedden onder index A, Aj, 
An, T, Tj, Tn, K, Kj of Kn, op basis van een contract voor hun deelname op vrijwillige basis aan het 
programma « P4P » 2018. Het totale beschikbare budget van 6.060.935 euro (index op 1 januari 2018) werd 
verdeeld tussen de ziekenhuizen, die er voor gekozen hebben deel te nemen aan dit programma “P4P” en 
een contract afgesloten hebben, volgens de modaliteiten die vermeld staan in de begeleidende nota 
« Programma Pay for performance 2018 voor de algemene ziekenhuizen » die werd gevoegd bij de oproep 
tot deelname aan het programma « Pay for Performance » 2018 die op 24 april 2018 werd gericht aan de 
ziekenhuizen. Er dient verduidelijkt dat voor wat betreft de bedindexen waarbij met de verantwoorde 
bedden wordt gerekend, gebruik is gemaakt van de verantwoorde bedden 1 juli 2018 aangezien deze 
informatie beschikbaar was op het moment van de berekening; 
 
Wordt op 1 juli 2018 een nieuwe lijn 731 “Functie zeldzame ziektes” gecreëerd om de financiering onder 
te brengen die wordt toegekend aan de ziekenhuizen die beschikken over de erkenning van de functie 
« zeldzame ziekten ».  
Bij gelijkblijvende wetgeving is niet voorzien dat deze financiering wordt herzien, noch dat ze wordt 
geactualiseerd, tenzij er nieuwe erkenningen werden toegekend; 
 
Wordt de financiering opgenomen in lijn 907 « Elektronisch patiëntendossier: Acceleratorbudget » 
geactualiseerd op 1 juli 2018. Op 1 juli 2018 wordt het “accelerator”-budget, dat 70% van het beschikbare 
budget voor EPD uitmaakt, gesplitst in drie delen : een eerste deel vertegenwoordigt 5% van het 
beschikbare budget, een tweede 50% en een derde 15%. De modaliteiten van verdeling van deze drie delen 
zijn vervat in  het koninklijk besluit van 29 mei 2018 hetwelk het koninklijk besluit van 25 april 2002 wijzigt 
evenals in de aan de ziekenhuisbeheerders gerichte omzendbrief, gedateerd op 9 mei 2018. De 
verantwoorde of erkende bedden gebruikt voor de verdeling van twee van de drie subonderdelen van dit 
“accelerator”-budget zijn de verantwoorde of erkende bedden zoals deze gebruikt bij de betekening van het 
budget van financiële middelen op 1 juli 2018; 
 
De financiering op lijn 908 « Elektronisch patiëntendossier : Early Adopter Budget» wordt toegekend op 1 
juli 2018 op basis van een overeenkomst die werd afgesloten tussen de ziekenhuisinrichting en de federale 
minister van Volksgezondheid zoals ook werd toegelicht in de bovenvermelde omzendbrief en in de 
omzendbrief van 22 mei 2018; 
 
Het budget “Early Adopter”, verschuldigd voor de periode 1 juli 2017 – 30 juni 2018 hetwelk niet kon 
worden uitgekeerd op de voorziene datum, zijnde 1 juli 2017, werd, na advies van de Raad van State, 
hernomen op de lijn 2000 van onderdeel B4. 
Een aparte bijlage bevat de berekening van de bedragen op de lijnen 907, 908 en 2000 voor deze 
verschillende financieringen. 
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Samengevat wordt het budget EPD als volgt verdeeld in 2018 : 

EPD 100% 

Budget Accelerator 70% Sokkel  25% 
EA 10% 

(2017+2018) 

15% criteria BMUC Voorwaarde : roadmap 
10% per 

ziekenhuis 

15% voor 

bedden 
EA 10% 

 
Het aantal onder observatie gestelde patiënten dat in aanmerking wordt genomen voor de financiering op 
lijn “1200 Opneming ter observatie” is gebaseerd op informatie die uit de Finhosta werd gehaald en die 
betrekking heeft op het werkjaar 2016. 
 
Op 1 juli 2018 wordt de financiering die toelaat om voor heel het jaar 2018 een gedeelte van de lasten te 
dekken die verband houden met de pensioenhervorming uit lijn 1904 « RSZ-PPO Actualisatie artikel 73, § 
7 » herberekend. Het bedrag van 66.081.698,76 euro (index op 1 juni 2017) wordt tussen de betrokken 
ziekenhuizen verdeeld op basis van de definitieve gegevens afkomstig van de RSZ met betrekking tot de 
pensioenlasten en responsabiliseringsbijdrage van het laatste volledige gekende kalenderjaar, te weten het 
jaar 2016.  
Het bedrag dat tijdens het eerste semester 2018 op lijn 1904 was ingevuld, wordt integraal gerecupereerd 
onder de vorm van een negatief inhaalbedrag op lijn 9501 «  Pensioen stat. Act. art 73 § 7 – Inhaalbedrag 
1ste semester 2018 » van onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018. Dit negatieve 
inhaalbedrag komt overeen met het bedrag dat is ingevuld op lijn 1904 (in de 4de kolom) van het budget van 
financiële middelen op 1 januari 2018, gedeeld door twee. Om te zorgen dat dit op een periode van 6 
maanden kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag verdubbeld.  
Gelet op het feit dat de voor 2018 verschuldigde financiering pas op 1 juli 2018 wordt geïntegreerd in het 
budget van financiële middelen, wordt er anderzijds een positief inhaalbedrag ingevuld op lijn 9500     
«  Pensioen stat. Act. art  73 § 7 – Actualisatie 2018 1ste semester 2018 » in onderdeel C2 van het budget 
van financiële middelen op 1 juli 2018. Dit positieve inhaalbedrag, dat is toegekend voor het 1ste semester 
2018 stemt overeen met het bedrag dat is ingevuld op lijn 1904 (in de 4de kolom) van het budget van 
financiële middelen op 1 juli 2018, gedeeld door twee. Om te zorgen dat dit op een periode van 6 maanden 
kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag verdubbeld. 
 
Op 1 juli 2018 wordt het bedrag op lijn 1905 “Pensioenen Stat. extra 2016” op 0,00 gezet (zie opmerkingen 
hieronder aangaande lijn 1906). 
Het bedrag dat tijdens het eerste semester 2018 op lijn 1905 was ingevuld, wordt integraal gerecupereerd 
onder de vorm van een negatief inhaalbedrag op lijn 9502 «  Pensioen stat. Supp. 2016 - inhaalbedrag 1ste 
semester 2018 » van onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018. Dat negatieve 
inhaalbedrag komt overeen met het bedrag dat is ingevuld op lijn 1905 (in de 1ste kolom) van het budget 
van financiële middelen op 1 juli 2018, gedeeld door twee. Om te zorgen dat dit op een periode van 6 
maanden kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag verdubbeld. 
 
Op 1 juli 2018 wordt de financiering die toelaat om voor heel het jaar 2018 een gedeelte van de lasten te 
dekken die verband houden met de pensioenhervorming uit lijn 1906 “Pensioenen Stat. Taks-shift 2018” 
berekend. Het bedrag van 7.755.000 euro (index op 1 juni 2017), wordt tussen de betrokken ziekenhuizen 
verdeeld op basis van de definitieve gegevens afkomstig van de RSZ, naar rata van de aanvullende 
pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering betreffende het voorlaatste jaar vóór het jaar van de 
financiering (zijnde 2016) op het totaal van de lasten van hetzelfde karakter van de betrokken ziekenhuizen.  
Gelet op het feit dat de voor 2018 verschuldigde financiering pas op 1 juli 2018 wordt geïntegreerd in het 
budget van financiële middelen, wordt er een positief inhaalbedrag ingevuld op lijn  9503  “Pensioen Stat. 
Supp. 2018” - inhaalbedrag 1ste semester 2018 » in onderdeel C2 van het budget van financiële middelen 
op 1 juli 2018. Dat positief inhaalbedrag dat is toegekend voor het eerste semester 2018 stemt overeen met 
het bedrag dat is ingevuld op lijn 1906 (in de 2de kolom) van het budget van financiële middelen op 1 juli 
2018, gedeeld door twee. Om te zorgen dat dit op een periode van 6 maanden kan worden vereffend, werd 
dit inhaalbedrag verdubbeld. 



 15 

 
Een bijlage met toelichting over de berekeningsmodaliteiten van de bedragen toegekend in lijn 1904 en 
1906 wordt gevoegd bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018.  
 
Het bedrag op lijn « 2000 pilootstudies » wordt gedetailleerd in een nota toegevoegd aan de betekening van 
het budget van financiële middelen op 1 juli 2018. Het bedrag weerhouden op deze lijn 2000 omvat onder 
andere het budget toegekend voor de administratieve en organisatorische coördinatie van het pilootproject 
“Thuiszorg”. 
 
Met betrekking tot de lijnen 2001, 2002 en 2003 voor de financiering van de projecten 107 werden de 
betrokken ziekenhuizen aan de hand van een brief op de hoogte gebracht van de wijzigingen die er aan 
werden aangebracht ten opzichte van de bestaande situatie op 30 juni 2018.  
 
De bedragen opgenomen in lijn 2005 worden gedetailleerd in een nota toegevoegd aan de betekening van 
het budget van financiële middelen op 1 juli 2018. De bedragen op deze lijn 2005 bevatten met name het 
budget ter ondersteuning van het implementeren van de toekomstige financiering van de pathologie 
laagvariabele zorg. Het variabel deel werd berekend op basis van de verantwoorde bedden die gebruikt 
werden bij de vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017. 
 
Op 1 juli 2018 wordt de financiering vermeld op lijn 2010 «zorgprogramma G geriatrisch dagziekenhuis » 
herberekend op basis van de geactualiseerde verblijven van de MZG 2016. Het aantal verblijven in 
geriatrisch dagziekenhuis weerhouden op basis van de MZG 2016 kan verschillen van dat van Finhosta 
2016, doch preciseert het koninklijk besluit van 25 april 2002 expliciet in artikel 63ter dat er rekening wordt 
gehouden met het aantal geriatrische patiënten opgenomen in het geriatrisch dagziekenhuis zoals 
meegedeeld in de laatst door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
gekende MZG op het ogenblik van de berekening.  
 
Op 1 juli 2018 wordt de financiering, toegekend aan de ziekenhuizen om deel te nemen aan de 
initiatieven ‘Nosocomiale infecties’, op lijn 2400 herzien. Een budget van 1.450.000 euro (index op 1 juli 
2017) wordt verdeeld tussen de niet-psychiatrische ziekenhuizen en de ziekenhuizen die enkel beschikken 
over erkende bedden onder index G en/of Sp in combinatie met erkende bedden onder index A, T of K, 
naar rata van het aantal betrokken ziekenhuizen; elk ziekenhuis ontvangt bijgevolg een identieke 
financiering.  
 
Vanaf 1 juli 2018 wordt de financiering van de tewerkstelling van de door het Interdepartementaal 
Begrotingsfonds (IBF) gesubsidieerde contractuelen, die vóór die datum gedeeltelijk werd toegekend door 
de RSZ en gedeeltelijk door het budget van financiële middelen, volledig toegekend via het budget van 
financiële middelen van de ziekenhuizen. Die financiering, op lijn 2500, bedraagt op 1 juli 2018 24.145,83 
euro per VTE in de algemene ziekenhuizen en 29.653,43 euro per VTE in de psychiatrische ziekenhuizen. 
Dit vertegenwoordigt het bedrag van de IBF-premie en het supplement dat gefinancierd werd via het BFM.  
Het aantal VTE’s beschouwd per ziekenhuis staat vermeld in de nieuwe bijlage 2 bij het koninklijk besluit 
van 25 april 2002.  
Bij gelijkblijvende wetgeving is niet voorzien dat deze financiering wordt herzien, noch dat ze wordt 
geactualiseerd. Ter volledigheid: Aangezien het budget met betrekking tot de tewerkstelling via het 
Interdepartementaal Begrotingsfonds ter bevordering van de tewerkstelling (IBF)  werd overgebracht naar 
het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 juli 2018, zal de premie (21.070,95 € per VTE 
per jaar) met betrekking tot de jobs IBF niet meer door de RSZ maandelijks worden uitgekeerd aan de 
betrokken instellingen vanaf die datum.  
Voor wat betreft het dienstjaar 2017, is de RSZ overgegaan tot een regularisatie op basis van de premies 
van mei en juni van de betrokken instellingen. De financiering werd  zodoende bepaald en voor het eerste 
semester van 2018 zal geen enkele regularisatie volgen. 
Bijgevolg dienen de privé-ziekenhuizen vanaf die datum geen lijsten met trimestriële bezettingscoëfficiënten 
van het IBF-personeel meer op te sturen naar de FOD Volksgezondheid. 
De aanwervingsvoorwaarden van het IBF-personeel blijven echter van toepassing. 
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Voor het bedrag in lijn « 4200 in vitro fertilisatie », is het aantal cycli dat voor de financiering van de 
laboratoriumkosten voor medisch begeleide voortplanting in aanmerking wordt genomen, het aantal dat 
voor de periode 1 juli 2016 – 30 juni 2017 door het College van geneesheren voor het zorgprogramma 
« medisch begeleide voortplanting » werd meegedeeld. Voorlopig worden enkel de voor RIZIV-patiënten 
uitgevoerde ‘cycli’ in aanmerking genomen. Ter herinnering, het aantal cycli wordt herzien op basis van het 
reële aantal “cycli” dat werd uitgevoerd tijdens het dienstjaar waarop de herziening van het budget van 
financiële middelen betrekking heeft. 
 
 
2.7. Onderdeel B5 
 
Er vindt geen herberekening plaats van onderdeel B5 (artikel 75, §§ 1 tot 3 van het KB van 25 april 2002 – 
lijn 200 « Massa B5 ») op 1 juli 2018. Het bedrag dat op 30 juni 2018 was toegekend onder lijn 200 van 
onderdeel B5 wordt dan ook gewoon overgenomen op 1 juli 2018. 
 
Er werd ook beslist dat vanaf 1 juli 2018 de financiering uit lijn 400 « Antibiotherapiebeheer» van de 
afgevaardigde bij het antibiotherapiebeheer en de interuniversitaire opleidingssecretariaten voor 
afgevaardigden bij het antibiotherapiebeheer behouden zou blijven op de waarde op 30 juni 2018. Het 
bedrag dat op 30 juni 2018 was toegekend onder lijn 400 van onderdeel B5 wordt dan ook gewoon 
overgenomen op 1 juli 2018.  
   
2.8. Onderdeel B7A 
 
De gegevens die gebruikt worden voor de berekening van onderdeel B7A op 1 juli 2018 zijn deze welke 
door de betrokken instellingen werden meegedeeld ingevolge het in de ministeriële omzendbrief van 14 
december 2017 geformuleerde verzoek waarbij aan de ziekenhuizen werd gevraagd om aan de bevoegde 
administratie van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bijkomende 
inlichtingen te verstrekken in het kader van de vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 juli 
2018. 

Het aantal stagemeesters (lijst opgemaakt op 30 juni 2017) en kandidaat geneesheren-specialisten (voor 
academiejaar september 2016 – juni 2017) zoals overgemaakt door elk van de betrokken ziekenhuizen werd 
eventueel beperkt tot het maximaal toegelaten aantal per specialiteit en per stagejaar zoals vermeld in het 
erkenningsbesluit van de stagemeester.  
 
 
2.9. Onderdeel B8 
 
Op 1 juli 2018 wordt 50% van het beschikbare budget voor onderdeel B8 (artikel 78, 1°, a van het koninklijk 
besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële 
middelen van de ziekenhuizen), uit lijn 200 van onderdeel B8, toegekend op basis van de gewogen waarde 
van de drie volgende ratio’s: 

-) De ratio van het aantal opnames « Sociale MAF » ten opzichte van het totale aantal opnames, met 
betrekking tot patiënten die vallen onder de verzekeringsinstellingen zoals opgegeven in artikel 99, 
§ 1 van het KB van 25 april 2002; 
-) De ratio van het aantal opnames « MAF lage inkomens en alleenstaanden » ten opzichte van het 
totale aantal opnames, met betrekking tot patiënten die vallen onder de verzekeringsinstellingen 
zoals opgegeven in artikel 99, § 1 van het KB van 25 april 2002; 
-) De ratio van het aantal dossiers van personen zonder onderstandsdomicilie waarvan de 
hospitalisatiekosten door de FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie terugbetaald worden aan de OCMW's ten opzichte van het totaal aantal opnames. 

 
De gegevens die voor de berekening van de ratio’s met betrekking tot de MAF (sociale MAF of gezinnen 
met een laag inkomen en alleenstaanden) werden gehanteerd, zijn deze die het dienstjaar 2016 betreffen en 
door de verschillende verzekeringsinstellingen werden meegedeeld. Om die ratio’s te berekenen, worden de 
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opnames van « VI-patiënten » in klassieke hospitalisatie en in chirurgische daghospitalisatie in aanmerking 
genomen, hetzij uitsluitend voor de betrokken patiënten (in de teller), hetzij voor alle patiënten (in de 
noemer). 
 
De gegevens met betrekking tot het aantal dossiers van personen zonder onderstandsdomicilie waarvan de 
kosten door de POD Maatschappelijke Integratie aan de OCMW’s werden terugbetaald, zijn die welke het 
dienstjaar 2016 betreffen.  
Het totale aantal opnames dat als deler wordt gebruikt voor de berekening van die ratio werd overgenomen 
uit de gegevens die werden bezorgd door de betrokken ziekenhuizen in Finhosta 2016 en bestaat uit de som 
van de opnames, in klassieke hospitalisatie en in daghospitalisatie, voor het jaar 2016.  
 
De financiering van de interculturele bemiddeling, voorzien in artikel 78, 2° van het koninklijk besluit van 
25 april 2002, werd toegekend in functie van de door de ziekenhuizen ingediende en de door de Cel 
Interculturele bemiddeling van het DG Gezondheidszorg weerhouden aanvragen.  
 
 
2.10 Onderdeel B9 
 
Op 1 juli 2018 werden de 16 bijkomende VTE’s die in het kader van de sociale akkoorden 2005-2011 
werden toegekend voor de interculturele bemiddeling (lijn 600 « Interculturele bemiddeling ») toegewezen 
in functie van de door de ziekenhuizen ingediende en door de Cel Interculturele bemiddeling van het 
Directoraat-generaal Gezondheidszorg in aanmerking genomen aanvragen.  
 
Op 1 juli 2018 werd een nieuwe lijn 1310 « Maatregelen IFIC 2018» gecreëerd om de financiering onder te 
brengen die het resultaat is van de uitvoering van de eerste fase van de implementatie van de IFIC-
barema’s in de privéziekenhuizen. Het beschikbaar nationaal budget, zijnde 58.425.430 euro (index op 1 
januari 2018) wordt verdeeld tussen de privéziekenhuizen naar rata van het aantal VTE’s dat heeft 
gediend voor de toekenning van de unieke toename van het vast gedeelte van de eindejaarspremie voor de 
loontrekkende werknemers van de werkgevers die behoren tot paritaire commissie 330 krachtens de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de toekenning van een unieke premie 
in 2017. Het aantal VTE’s dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van die financiering 
staat vermeld in bijlage 20 bij het koninklijk besluit van 25 april 2002.  
Aangezien deze financiering die verschuldigd is voor het jaar 2018 pas in het budget van financiële 
middelen geïntegreerd wordt op 1 juli 2018, dient een positief inhaalbedrag worden toegekend voor het 
1ste semester 2018. Dat inhaalbedrag uit lijn 9504 «  Maatregelen IFIC 2018 – inhaalbedrag 1ste semester 
2018 » komt overeen met de helft van het bedrag uit lijn 1310 (2de kolom) en wordt verdubbeld om de 
volledige vereffening te verzekeren tijdens het 2de semester 2018.  
De financiering toegekend op 1 juli 2018 (met inhaalbedrag voor het eerste semester 2018) heeft een 
voorlopig karakter. Meer precieze financieringsmodaliteiten van de “maatregel IFIC” zullen gedefinieerd 
worden in een volgend koninklijk besluit. 
 
 
2.11. Onderdeel C2 
 
Op 1 juli 2018 worden in onderdeel C2, op lijn 200, de inhaalbedragen opgenomen die men op 1 juli 2018 
nog steeds aan het vereffenen was en/of nieuwe inhaalbedragen, gedetailleerd in een document dat bij de 
betekening van het budget van financiële middelen wordt gevoegd (lijn « 200 Massa C2 »).  
 
Op 1 juli 2018 werden de volgende lijnen geschrapt (omdat ze overbodig waren geworden) of tot  
0,00 herleid:  
-) 9412 « Compensatie met betrekking tot de indexhypothese op 1/7/2016 »;  
-) 9413 « Compensatie met betrekking tot het BFM op 1/1/2017 Federaal aandeel »;  
-) 9416 « RSZ-PPO 1904 Actualisatie 2017 1ste semester 2017 »;  
-) 9417 « RSZ-PPO 1904 2016 Inhaalbedrag 1ste semester 2017 »;  
-) 9418 « RSZ-PPO 1905 Actualisatie 2017 1ste semester 2017 »;  
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-) 9419 « RSZ-PPO 1905 2016 Inhaalbedrag 1ste semester 2017 »;  
-) 9420 « IFIC 2016 Inhaalbedrag 1ste semester 2017 »;  
-) 9421 « IFIC 2017 Inhaalbedrag 1ste semester 2017 »; 
-) 9422 « EPD Herverdeling gerecupereerd budget »;  
-) 9423 « Compensatie met betrekking tot het BFM op 01/01/2017 Regionaal aandeel »;  
-) 9424 « Compensatie met betrekking tot B2 op 1 juli 2017 »;  
-) 9425 « Compensatie met betrekking tot B4 op 1 juli 2017»  
 
Op 1 juli 2018 werden er nieuwe lijnen gecreëerd in onderdeel C2, waarover meer toelichting wordt gegeven 
in de voorgaande punten of in de bijhorende bijzondere bijlagen:  
-) 9426 « Compensatie met betrekking tot de opmerkingen op 1 juli 2015 »;  
-) 9427 « Compensatie met betrekking tot de opmerkingen op 1 juli 2017 »; 
-) 9428 « Compensatie met betrekking tot de opmerkingen op 1 januari 2018 »;  
-) 9429 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2011 A1 – A3 – C1 »; 
-) 9430 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2012 A1 – A3 – C1 »; 
-) 9431 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2011 ander dan A1 – A3 – C1 »; 
-) 9432 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2012 ander dan A1 – A3 – C1 »; 
-) 9433 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2011 « Hybride » G en Sp A1 – A3 – C1 »; 
-) 9434 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2012 « Hybride » G en Sp A1 – A3 – C1 »; 
-) 9435 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2011 « Hybride » G en Sp ander dan A1 – A3 – 
C1 »; 
-) 9436 «  Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2012 « Hybride » G en Sp ander dan A1 – A3 – 
C1 »; 
-) 9437 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2011 Geïsoleerde G en Sp A1»; 
-) 9438 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2012 Geïsoleerde G en Sp A1»; 
-) 9439 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2011 Geïsoleerde G en Sp ander dan A1»; 
-) 9440 « Compensatie met betrekking tot de herzieningen 2012 Geïsoleerde G en Sp ander dan A1»; 
-) 9500 « Pensioen stat. Act. art 73 § 7 – Actualisatie 2018 1ste semester 2018 »;  
-) 9501 « Pensioen stat. Act. art 73 § 7 – inhaalbedrag 1ste semester 2018 »;  
-) 9502 « Pensioen Stat. Supp. 2016 – inhaalbedrag 1ste semester 2018 »;  
-) 9503 « Pensioen Stat. Supp. 2018 – inhaalbedrag 1ste semester 2018 »; 
-) 9504 « Maatregelen IFIC 2018 – inhaalbedrag 1ste semester 2018 ». 
 
 
2.12. Onderdeel C3 
 
Naast hetgeen hierboven wordt vermeld in punt 1.3 en dat betrekking heeft op onderdeel C3, werd 
onderdeel C3 van alle ziekenhuizen, alle budgettaire sectoren op 1 juli 2018 gehandhaafd op de waarde op 
30 juni 2018.  
 
 
 
2.13. Onderdeel C4 
 
Onderdeel C4 wordt geschrapt op 1 juli 2018.  
De volgende lijnen worden dus op 0,00 gezet op 1 juli 2018:  
-) 200 « Massa C4 »;  
-) 210 « Massa C4 –Bevriezen van bedden ».  
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3. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018. 
 
Het vaste deel van het budget van financiële middelen van een betrokken ziekenhuis betreffende de « VI »-
patiënten wordt verdeeld onder de verschillende verzekeringsinstellingen zoals opgenomen in artikel 99, § 
1 van het KB van 25 april 2002, op basis van hun effectieve uitgaven 2016 voor dat ziekenhuis (zoals deze 
door het RIZIV aan FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werden 
meegedeeld).  
 
Het variabele gedeelte van het budget van financiële middelen van een betrokken ziekenhuis met betrekking 
tot de VI-patiënten, wordt vereffend: 

-) Voor de algemene ziekenhuizen, behalve de Sp-ziekenhuizen en -diensten, geïsoleerde G-
ziekenhuizen en –diensten, en de Sp-ziekenhuizen en -diensten voor palliatieve zorg en de eenheden 
voor zware brandwonden: Voor de helft op basis van het aantal dagen dat enkel op de VI-patiënten 
betrekking heeft en gerealiseerd werd tijdens de periode 1 januari 2016 – 31 december 2016 (met 
inbegrip van de dagen die in chirurgische daghospitalisatie gerealiseerd werden) en voor de helft op 
basis van het aantal opnames dat enkel op de VI-patiënten betrekking heeft en gerealiseerd werd 
tijdens dezelfde periode (met inbegrip van de opnames die in de chirurgische daghospitalisatie 
gerealiseerd werden); deze informatie werd door de ziekenhuizen meegedeeld, door de administratie 
gecontroleerd en, desgevallend, door diezelfde ziekenhuizen bevestigd; 
-) Voor de Sp-ziekenhuizen en -diensten en geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten: Op basis van 
het aantal dagen, dat enkel op de VI-patiënten betrekking heeft en gerealiseerd werd tijdens de 
periode 1 januari 2016 – 31 december 2016; die informatie werd door de ziekenhuizen meegedeeld, 
door de administratie gecontroleerd en desgevallend door diezelfde ziekenhuizen bevestigd; 
-) Voor de Sp-ziekenhuizen en –diensten voor palliatieve zorg, de eenheden voor zware 
brandwonden en de psychiatrische ziekenhuizen: Op basis van het referentieaantal dat de laatste 
keer aan het betrokken ziekenhuis, de betrokken dienst of de betrokken eenheid werd meegedeeld 
waarvan er enkel rekening wordt gehouden met het gedeelte dat betrekking heeft op VI-patiënten 
(ter herinnering: de referentieaantallen die worden berekend voor de psychiatrische ziekenhuizen, 
de Sp-diensten voor palliatieve zorg en de eenheden voor zware brandwonden worden enkel nog 
aan de betrokken ziekenhuizen, diensten of eenheden bekendgemaakt indien ze gecorrigeerd 
werden naar aanleiding van een wijziging van het aantal of het soort erkende bedden).  

 
Voor de algemene ziekenhuizen behalve de Sp-ziekenhuizen en -diensten palliatieve zorg en zware 
brandwonden, wordt het vaste deel en het variabele deel van het budget van financiële middelen vereffend 
op basis van het aantal tijdens de periode 1 januari 2016 – 31 december 2016 gerealiseerde dagen (met 
inbegrip van de dagen in chirurgische daghospitalisatie) indien het gaat om een patiënt bedoeld in artikel 
100 van het KB van 25 april 2002 (de patiënten die niet vallen onder één van de verzekeringsinstellingen 
bedoeld in artikel 99 van het KB van 25 april 2002); deze informatie werd door de ziekenhuizen meegedeeld, 
door de administratie gecontroleerd en, desgevallend, door diezelfde ziekenhuizen bevestigd. 
Voor de ziekenhuizen en diensten Sp palliatieve zorg, de eenheden voor zware brandwonden en de 
psychiatrische ziekenhuizen, wordt het vaste gedeelte en het variabele gedeelte van het budget van financiële 
middelen vereffend op basis van het referentieaantal zoals het voor het laatst werd meegedeeld aan het 
betrokken ziekenhuis of de betrokken dienst of eenheid, ingeval het gaat om een patiënt bedoeld in artikel 
100 van het KB van 25 april 2002 (patiënten die niet afhangen van één van de verzekeringsinstellingen 
bedoeld in artikel 99 van het KB van 25 april 2002); 
 
Voor de psychiatrische ziekenhuizen die een actieve partner zijn van een project in het kader van “Artikel 
107” die op 1 juli 2018 beschikken over erkende “buiten gebruik” gestelde bedden, werd het 
referentieaantal, dat als basis dient voor de berekening van de te factureren bedragen per ligdag, aangepast 
om rekening te houden met deze "bevroren" bedden, zoals dat is voorzien conform de voorwaarden van 
de overeenkomst “bevriezing bedden” die deze ziekenhuizen in het kader van dit project hebben gesloten.  
Ter herinnering, de inlichtingen betreffende deze “bevroren” bedden in het kader van deze projecten 
“Artikel 107” werden meegedeeld aan de dienst “Financiering van de ziekenhuizen” door de dienst 
“Psychosociale gezondheidszorg” en elke vraag om inlichtingen betreffende de concretisering van deze 
projecten moet dan ook aan deze dienst worden gericht via het mailadres info@psy107.be. 

mailto:info@psy107.be
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4. Feedback 
 
Als bijlage bij de brief tot betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018 vindt u een CD-
Rom met alle bijlagen en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een goed begrip van dit budget van 
financiële middelen op 1 juli 2018.  
 
 
5. Herinnering 
 
De beheerder van uw dossier binnen de dienst “Financiering van de ziekenhuizen” staat te uwer beschikking 
voor bijkomende vragen of toelichtingen omtrent de berekenings- en vereffeningsmodaliteiten van het 
budget van financiële middelen op 1 juli 2018. Er wordt voorgesteld dat u contact met hem opneemt 
vooraleer u een brief met opmerkingen stuurt. Zo kan u beter inschatten of de te formuleren opmerkingen 
opportuun en relevant zijn.  
 
Deze nota, waarbij in bijlage de technische nota ICD 9 versus ICD 10,  is beschikbaar op de website van 

FOD Volksgezondheid : Home » Gezondheid » Organisatie van de gezondheidszorg » Ziekenhuizen » 

Financiering ziekenhuizen » Ziekenhuizen  punt B. Budget van financiële middelen  Punt 4. 

Technische nota’s.  
 
 
 
 
 

--------------------------------------------- 
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Bijlage 1 MZG 2016 – V31: ICD-9-CM versus ICD-10-BE  
 

1. Berekening van de verantwoorde activiteit 

Daghospitalisatie : Klassieke oneigenlijke verblijven 
 

Bij gebrek aan exploiteerbare gegevens, wordt de berekening van de klassieke oneigenlijke 
verblijven niet gerealiseerd.  

- Het karakter «  operating room » is thans niet exploiteerbaar. 

- De onderstaande DRG’s zijn niet direct reproduceerbaar in ICD-10-BE-BE. 

 

 

 

 

 

Verfijning van de APR-DRG’s 

 
1- De APR-DRG 173 ‘Overige vasculaire procedures’ werd opgeheven en vervangen door 2 nieuwe 

APR-DRG’s: 181 Overige procedures aangaande de slagaders van de onderste ledematen en 182 

Overige procedures aangaande de perifere bloedvaten. 

 
Geen enkele bijzondere behandeling wordt toegepast. 
 

2- De APR-DRG 137 ‘ontstekingen en majeure infecties van het ademhalingsstelsel’ wordt gesplitst 

in 2 subgroepen van APR-DRG (137.1 et 137.2) volgens de al dan niet aanwezigheid van een code 

aangaande tuberculose in voornaamste diagnose (010.x primary tuberculous infection, 011.x 

pulmonary tuberculosis, 012.x other respiratory tuberculosis).  

 
Geen mapping van exploiteerbare procedures die het mogelijk maken om de splitsing van APR-
DRG te realiseren.  
 

3- De APR-DRG 861 ‘Tekenen, symptomen en andere factoren die de gezondheidstoestand 

beïnvloeden’ wordt gesplitst in APR-DRG 861.1 en APR-DRG 861.2 waarbij laatst vermelde 

polysomnografische verblijven weergeeft (met een aantal gefactureerde dagen kleiner of gelijk aan 

3 voor dewelke ten minste één RIZIV-nomenclatuurcode ‘474563’ geregistreerd werd).  

 
Hoewel de nieuwe RIZIV-codes aangaande polysomnografie ('474563', '477385' , '478144')  
gewijzigd werden sinds 1 mei 2016, is de APR-DRG 861 niet reproduceerbaar zonder een 
voorafgaande analyse van de pathologie. 

Definitie van de verblijven voor zware brandwonden in de berekening van de gemiddelde 
verblijfsduren 

 
De diagnostische codes 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 en ICD-9-CM worden 
vervangen door de codes >= T20 en < = T32 in ICD-10-BE. 

Bevallingen met verkorte ziekenhuisverblijfsduur 
 

De bevallingsverblijven met verkorte verblijfsduur in 2016,werden uitgesloten van de berekening 
van de gemiddelde verblijfsduren. Deze verblijven werden gefinancierd op basis van gemiddelde 
verblijfsduren. 

24 Chirurgische DRG’s 3 medische DRG’s  

026, 073, 093, 097, 098, 180, 226, 313, 314, 315, 316, 
317, 320, 361, 364, 446, 483, 484, 513, 517, 518, 519, 
544, 850 

114 

115 

501 
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 Aantal getroffen stelsels 
 

Bij gebrek aan informatie aangaande co-morbiditeit van de diagnostieken onder elkaar, 
wordt het aantal getroffen stelsels enkel gedefinieerd op basis van de complicatie.  

 

2. Berekening van bijlage 6 : Spoedgevalleneenheden 

 

Wijziging van de codes CVA 
 
De volgende ICD-9-CM codes : 

- 430 = subarachnoid hemorrhage; 

- 431 = intercerebral hemorrhage; 

- 432.x = other and unspecified intracranial hemorrhage; 

- 433X1 = occlusion and stenosis of precerebral arteries with cerebral infarction; 

- 434X1 = occlusion of cerebral arteries with cerebral infarction; 

- 436 = acute, but ill-defined, cerebrovascular disease; 

- 437.1 = other generalized ischemic cerebrovascular disease; 

 
Worden vervangen door de codes ICD-10-BE-BE 

- I60 = Nontraumatic subarachnoid haemorrhage 

- I61 = Nontraumatic intracerebral haemorrhage 

- I62 = Other and unspecified nontraumatic intracranial haemorrhage 

- I63 = Cerebral infarction 

- I67 = Other cerebrovascular diseases 

 

 

Definitie van de psychiatrische patiënten  
 

De diagnostische codes 290 tot 319 in ICD-9-CM  worden vervangen door de codes F01 tot F99 
in ICD-10- BE. 

 

3. Berekening van bijlage 8 : Nperciz 

 

Definitie van de verblijven in verband met zware brandwonden in de berekening van de 
score  

 

De diagnostische codes 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 in ICD-9 worden vervangen 
door de codes >= T20 en < = T32 in ICD-10-BE. 

 

4. Berekening van de palliatieve functie B4 2200 

 
De diagnostische code V667 in ICD-9-CM wordt vervangen door de secundaire diagnostische 
code Z515 in ICD-10-BE. 

 


