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Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2017. 
 

 
 

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 2017, 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 2017. 
 
 

1. Algemene bemerkingen  
 
1.1. De bedragen in de eerste kolom van het samenvattend document van het budget van financiële 
middelen op 1 juli 2017 (per onderdeel en per element) komen overeen met de bedragen uit de derde kolom 
van het samenvattend document van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017. 
Ook al wordt het budget van financiële middelen op 1 januari 2017 medegedeeld aan de hand van de 
betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017, toch dient het als basis voor de berekening 
van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017.  
Ter herinnering, het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 januari 2017 werd berekend 
en ter informatie aan de ziekenhuizen bezorgd, maar om de redenen die werden aangehaald in de « flash 
info » van 14 en 16 februari jongstleden en in de omzendbrief aan de beheerders van de 
ziekenhuisinstellingen van 17 februari 2017, volgde geen officiële betekening via een kennisgevingsbrief 
waarin het totale bedrag wordt vermeld per onderdeel van het budget van financiële middelen op 1 januari 
2017, het bedrag van de twaalfden, de bedragen te factureren per dag en eventueel per opname voor de VI-
patiënten en het bedrag per dag te factureren aan de niet-VI-patiënten.  
De betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017 dat de wijzigingen integreert die 
van toepassing zijn op 1 januari 2017, aangebracht via het koninklijk besluit van 25 april 2002 door de 
besluiten van 22 december 2016 en 24 januari 2017, en alle bijlagen die nodig zijn voor een goed begrip van 
dit budget van financiële middelen worden bezorgd samen met het budget van financiële middelen op 1 juli 
2017. Er dient te worden opgemerkt dat deze betekening geen enkel bedrag bevat aangaande de twaalfden 
en de bedragen die gefactureerd moeten worden per dag of per opname aangezien deze nooit gebruikt zal 
worden in het kader van de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017. Bijgevolg 
is de procedure beschreven in artikel 108 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, 
gecoördineerd op 10 juli 2008 die erin voorziet dat de ziekenhuisbeheerder beschikt over een termijn van 
30 dagen om zijn opmerkingen te doen gelden aangaande een beslissing die betrekking heeft op het budget 
van financiële middelen, van toepassing, niet enkel voor het budget van financiële middelen op 1 juli 2017 
maar ook voor het budget van financiële middelen op 1 januari 2017 dat simultaan wordt betekend met dat 
van 1 juli 2017. Meer in het bijzonder, rekening houdend met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 
de koninklijke besluiten van 22 december 2016 en 24 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 25 april 2002, gaat de wettelijke termijn van 30 dagen waarin de ziekenhuisbeheerder zijn opmerkingen 
aangaande het budget van financiële middelen op 1 januari 2017 kan doen gelden, in op de datum die 
vermeld staat op de brief waarin dit budget op 1 januari 2017 wordt betekend. 
Als gevolg daarvan wordt een inhaalbedrag toegekend, berekend door de vergelijking tussen het budget van 
financiële middelen waarover het ziekenhuis werkelijk beschikte tijdens de periode van 1 januari tot 30 juni 
2017 (voortkomend uit het budget van financiële middelen betekend op 1 juli 2016) en het budget van 
financiële middelen waarover het ziekenhuis had moeten beschikken voor diezelfde periode, dat resulteert 
uit het budget van financiële middelen berekend op 1 januari 2017, toegekend in het kader van het budget 
van financiële middelen betekend op 1 juli 2017, in onderdeel C2, lijnen 9413 « Compensatie met betrekking 
tot het BFM op 01/01/2017 Federaal aandeel » en 9423 « Compensatie met betrekking tot het BFM op 
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01/01/2017 Regionaal/Communautair aandeel » (zie hieromtrent de opmerkingen geformuleerd in deze 
nota aangaande onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017). 
 
In de tweede kolom van het samenvattend document van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017 
(per onderdeel en per element) staan bedragen die ofwel gewoon zijn overgenomen uit de eerste kolom, 
ofwel gewijzigd zijn ingevolge een nieuwe gegevensinvoer, ofwel herberekend zijn op 1 juli 2017 op basis 
van nieuwe gegevens, nieuwe inlichtingen of ingevolge wijzigingen in de berekeningsmodaliteiten van 
sommige onderdelen van het budget van financiële middelen. De in deze kolom vermelde berekende 
bedragen (zie het detail van deze berekeningen in de verschillende bijlagen gevoegd bij de betekening van 
het budget van financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2017) werden vastgelegd op basis van de index 
van 30 juni 2016. 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 juli 2016, 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 2016-2017 voortloopt) en voor zover die 
correcties gaan over elementen van dit budget die niet herberekend worden op 1 juli 2017.  
 
De bedragen in de derde kolom zijn de bedragen overgenomen uit de tweede kolom waarop, voor wat 
betreft de bedragen vermeld in onderdeel B, een coëfficiënt van 1,02 werd toegepast om rekening te houden 
met de indexering die plaatsvond op 1 juni 2017. 
 
De bedragen in de vierde kolom zijn gewoon overgenomen uit de derde kolom. Het is zo dat in functie van 
de informatie die beschikbaar is op het moment van de uitwerking van het budget van financiële middelen 
op 1 juli 2017, geen enkele indexatiehypothese in aanmerking genomen wordt voor de indexeerbare 
elementen van het budget van financiële middelen voor het financieringsjaar dat begint op 1 juli 2017 en 
eindigt op 30 juni 2018. 
 
1.2. Hoewel voor een bepaald aantal herzieningsdossiers van het budget van financiële middelen voor 
dienstjaren 2011 en 2012 de volledige procedure werd afgerond, werd omwille van de billijkheid en om 
dubbel werk te vermijden, beslist om te wachten tot alle herzieningsdossiers zijn afgesloten om simultaan, 
enerzijds, de inhaalbedragen te vereffenen die het resultaat zijn van die herzieningen en, anderzijds, de 
impact te integreren in termen van budget van die herzieningen. In principe, en voor zover de nodige 
budgetten kunnen worden vrijgemaakt (maar voor onderdelen A1 en A3 zal dat steeds afhangen van het 
voorafgaand akkoord van de Gewest- of Gemeenschapsminister(s) bevoegd voor gezondheid), zouden de 
toekenning van de inhaalbedragen en de integratie van de budgettaire impact die voortvloeien uit de 
herzieningen van het budget van de financiële middelen met betrekking tot de boek- en financieringsjaren 
2011 en 2012 bijgevolg moeten gebeuren in een budget van financiële middelen dat zal worden betekend in 
2018. 
  
1.3. Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, mag niet uit het oog worden verloren dat geen enkele 
indexering wordt toegepast op de verschillende financieringen die in het budget van financiële middelen 
worden toegekend en 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», behalve de bedragen die voorkomen op de lijnen 2050, 2051, 2052 en 2056 
van onderdeel B4,  
 
Contractueel is inderdaad 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 
oorspronkelijk vermelde bedrag. De opgegeven bedragen (opgenomen in de 2de, 3de en 4de kolom van de 
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overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017) 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  

2000 Pilootstudies   

2003 Projecten Art. 107 – medische functie   

2005 Pilootstudies art 63, § 3,   

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  

 
1.4. Gelet op de opmerkingen die sommige ziekenhuizen hebben geformuleerd aangaande de laatst 
betekende budgetten van financiële middelen, is het ongetwijfeld goed om eraan te herinneren dat omwille 
van redenen die verband houden met de goedkeuringsprocedure voor contracten (of pilootstudies) waarvan 
de 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 de eerste semester van het 
jaar t. 
 
1.5. In het kader van de vaststelling van dit budget van financiële middelen op 1 juli 2017, wordt rekening 
gehouden met de laatste erkenningen (van bedden, zorgprogramma’s, diensten, functies, …) zoals die bij 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gekend zijn op 31 maart 2017, met 
dien verstande dat de erkenningen het moratorium dat werd vastgelegd in de programmawet van 25 
december 2016 (dat wil zeggen toegekend vóór 29 december 2016) dienen te respecteren 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 Minister van Volksgezondheid. Wanneer de toekenning van die nieuwe erkenning(en) 
financiële gevolgen heeft voor 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 indien de bevoegde ministers van de gefedereerde entiteiten daarvan vooraf deze formeel 
hebben goedgekeurd en dat hebben gemeld aan de bevoegde federale administratie. 
Als deze procedure niet tijdig werd afgerond of als 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 2017, zal bij de vaststelling 
van een later budget van financiële middelen rekening worden gehouden met deze erkenningen en met hun 
financiële gevolgen, waarbij desgevallend een inhaalbedrag 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.  
 
1.6. 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 verrekend 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 RIVIZ. 
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2. De vaststelling van de verschillende onderdelen van het budget van financiële middelen op 1 juli 
2017 
 
2.1. Onderdeel A1 
 
Op basis van de aanvraag die u 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 2017, konden provisionele 
aanpassingen worden toegestaan aan onderdeel A1 (met inbegrip van eventuele aanloopkosten) voor 
nieuwbouw (en uitbreidingen) of voor aanpassing van bestaande gebouwen.  
 
 
 
2.2. Onderdeel A2 
 
De intrestvoet waarmee onderdeel A2 op 1 juli 2017 wordt berekend, blijft 2,68%.  
De gegevens die werden bezorgd door het RIZIV in verband met het bedrag van de ZIV-tussenkomst voor 
geneesmiddelen, gebruikt in de berekening van onderdeel A2, zijn die van 2015, gecomptabiliseerd door 
het RIZIV over 18 maanden (van 1 januari 2015 tot 30 juni 2016)  
Ter herinnering, in het budget dat als berekeningsbasis dient voor onderdeel A2, wordt geen rekening 
gehouden met onderdeel A2, noch met onderdeel C4; dat onderdeel C4 wordt uitsluitend berekend (en in 
bepaalde gevallen kan het gelijk zijn aan nul) voor de psychiatrische ziekenhuizen, de budgettaire sectoren 
Sp palliatieve zorg (Pal) en de eenheden voor zware brandwonden. 
 
Ingevolge de overheveling naar de Gemeenschappen en Gewesten vanaf 1 juli 2014 van de bevoegdheid 
inzake de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur en -uitrusting (onderdelen A1, met inbegrip van de 
aanloopkosten en A3 van het budget van financiële middelen) en de dekking van de lasten die daarmee 
gepaard gaan vanaf 1 januari 2016 via dotaties waarover de verschillende gefedereerde entiteiten beschikken, 
werd bovendien beslist om vanaf 1 januari 2016 het bedrag van onderdelen A1 (met inbegrip van de 
aanloopkosten) en A3 af te trekken van de berekeningsbasis van onderdeel A2 (element B van de 
berekeningsformule vermeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 april 2002).  
 
 
 
2.3. Onderdelen A3 en B3 – financiering NMR, radiotherapie en petscans 
 
2.3.1. Wat de radiotherapie betreft, wordt de op 1 juli 2017 toegekende financiering berekend op basis van 
de gegevens (aantal verstrekkingen en aantal lineaire versnellers dat wordt uitgebaat) die voor dienstjaar 
2015 werden gehaald uit de Finhosta databank.  
Er dient te worden gepreciseerd dat de in 2015 uitgebate lineaire versnellers, die op 31 december 2016 
volledig afgeschreven zijn (op basis van een afschrijving over 10 jaar), op 1 juli 2017 niet in aanmerking 
werden genomen voor de berekening van onderdeel A3. 
Er dient eveneens op te worden gewezen dat de op 1 juli 2017 toegekende financiering een voorlopig 
karakter heeft en, in het kader van de jaarlijkse herziening van het budget van financiële middelen, herzien 
wordt op basis van de gegevens van het betrokken dienstjaar. 
 
2.3.2. De op 1 juli 2012 berekende besparingsbedragen op basis van het aantal NMR en lineaire versnellers 
zoals op deze datum gekend, worden op 1 juli 2017 niet geactualiseerd. 
 
2.3.3. Wat de financiering van nieuwe petscan-apparatuur betreft waarvan de erkenningen werden 
ontvangen sinds de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2016, 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 
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bevoegde administratie van FOD Volksgezondheid, desgevallend met toekenning van een inhaalbedrag 
voor de maanden die verstreken zijn vóór 1 juli 2017, op lijn 200 van onderdeel C2.  
Het universitair ziekenhuis (opgenomen in het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot aanwijzing van 
ziekenhuizen als universitair ziekenhuis) dat erkend is voor een tweede pet-scanner, en op voorwaarde dat 
die nieuwe erkenning kadert in de ad-hoc-programmatie, wordt bovendien, vanaf 1 juli 2017, gefinancierd 
in onderdeel B3 ten belope van 45.000 euro (index op 1 januari 2016), zijnde de helft van de financiering 
die in onderdeel B3 wordt toegekend voor de eerste pet-scanner. Daartoe werd er op 1 juli 2017 een nieuwe 
lijn 801 « Petscan 50% » gecreëerd, in onderdeel B3. 
 
2.3.4. Op basis van de aanvraag die u heeft ingediend, en voor zover de Minister bevoegd voor Gezondheid 
van de betrokken Gemeenschap of van het betrokken Gewest zijn akkoord heeft verleend aangaande de 
integratie van deze bedragen in het budget van financiële middelen betekend op 1 juli 2017, konden er 
provisionele aanpassingen van onderdeel A3 worden toegekend voor de afschrijvingen van bouw- en 
verbouwingskosten en voor de financiële lasten van de leningen die daarop betrekking hebben.  
 
 
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. 
 
Er wordt een nieuw onderdeel B1 berekend op 1 juli 2017 voor de ziekenhuizen « in systeem ». 
 
Voor de berekening van dit nieuwe onderdeel B1 op 1 juli 2017, wordt het beschikbare budget per groep 
ziekenhuizen, in overeenstemming met artikel 42, § 1, 1ste bewerking, van het koninklijk besluit van 25 april 
2002, gevormd door de budgetten waarover de ziekenhuizen van elke groep beschikten de dag voorafgaand 
aan het dienstjaar waarin budget B1 vastgesteld werd, en dat na aftrek van de internaatkosten. Praktisch 
bekeken wordt het beschikbare budget per groep gevormd door de som van de budgetten B1 uit bijlage B1 
van het budget van financiële middelen op 1 juli 2016, geïndexeerd met 2 %, vóór de toepassing van de 8ste 
bewerking van de berekening van onderdeel B1 en na aftrek van de ‘historische’ internaatkosten – aan 
dezelfde index als de bedragen waarvan hierboven sprake is. 
Daarnaast kan het beschikbare budget per groep worden aangepast na, enerzijds de opname of de 
verwijdering van een of meer ziekenhuizen (die in of uit het « systeem » stappen) en anderzijds de integratie 
van de budgetwijzigingen die een gevolg zijn van beddenwijzigingen vóór de referentieperiode van de voor 
de berekening van dit onderdeel B1 gehanteerde gegevens. Die budgetwijzigingen die worden opgenomen 
in lijnen « 9000 » werden dus « gemigreerd » naar het beschikbare budget van de groep waartoe het 
ziekenhuis in kwestie behoort; ze zijn dus niet langer te zien op deze lijnen « 9000 ».  
De gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de werkeenheden hebben betrekking op 
dienstjaar 2015 en komen ofwel uit « Finhosta 2015 », ofwel uit de enquête die de administratie heeft 
uitgevoerd aan de hand van de ministeriële omzendbrief van 25 november 2016; die gegevens werden 
nagekeken door de Administratie en desgevallend aangepast na die controle. Die werkeenheden integreren 
de gegevens voor het chirurgisch dagziekenhuis.  
 
Het bedrag dat werd weerhouden voor het internaat werd niet herzien ten opzichte van het bedrag dat werd 
opgenomen in de berekening van onderdeel B1 op 1 juli 2016 (behalve dat het werd geïndexeerd). Dat 
bedrag speelt echter geen rol in de samenstelling van het beschikbare budget van de groep van betrokken 
ziekenhuizen. Bijgevolg vindt de integratie ervan in de berekening van onderdeel B1 plaats nadat de 8ste 

bewerking van deze berekening plaatsvond. 
 
Om de correctie « verantwoorde activiteit » te berekenen (« 8ste bewerking » van de berekening), zijn de 
gerealiseerde ligdagen (met inbegrip van de dagen gefactureerd aan 0,00 euro) die van het 1ste en 2de semester 
2014 uit « Finhosta » 2014, die werden geverifieerd door de Administratie. De verantwoorde ligdagen 
worden berekend op basis van de MZG-registratie van het jaar 2014.  
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Er is ook een afzonderlijke toelichtende nota van het beschikbaar nationaal budget opgenomen in bijlage 
bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017.  
 
Voor de ziekenhuizen « buiten systeem » zoals bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 
25 april 2002 (de ziekenhuizen waarvoor onderdeel B1 niet werd vastgesteld op 1 juli 2017 op basis van de 
verdeling van een beschikbaar nationaal budget in functie van werkeenheden), blijft onderdeel B1 (lijn 200) 
ongewijzigd ten opzichte van de waarde ervan op 30 juni 2017.  
 
De financiering van de vervoerskosten van patiënten Kdag en/of Knacht (lijn 600) werd herberekend op 1 
juli 2017 rekening houdend met de erkende K-dag en/of K-nachtbedden zoals die gekend zijn op 31 maart 
2017 (zie punt 1.5 hierboven).  
 
In vergelijking met de bedragen op 1 juli 2016, 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) vermeerderd 
met een coëfficiënt van 1,02 (indexering op 1 juni 2016).  
De verantwoorde G-bedden die in aanmerking werden genomen voor de berekening van de financiering 
van sociale dienst G zijn afkomstig van de nieuwe berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2017 (zie 
hieronder). 
Het aantal verantwoorde dagen dat in aanmerking werd genomen om de bijkomende financiering voor de 
sociale dienst te berekenen, is afkomstig van de nieuwe berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2017 (zie 
onder) en het deciel waarin het ziekenhuis wordt gerangschikt komt uit onderdeel B8 vastgesteld op 1 juli 
2017 (lijn 201).  
Ter herinnering, overeenkomstig artikel 42, § 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2002, zijn de enige 
begunstigden van de financieringen uit lijnen 700 en 800 waarvan hierboven sprake, de ziekenhuizen 
waarvoor onderdeel B1 wordt berekend in toepassing van de bepalingen opgenomen onder dit artikel.  
 
2.4.2. De andere ziekenhuizen dan diegene bedoeld in punt 2.4.1. 
 
Op de eventuele wijziging van de financiering van de vervoerskosten voor de patiënten Kdag en/of Knacht 
wat betreft de psychiatrische ziekenhuizen na, is onderdeel B1 op 1 juli 2017 gelijk aan de waarde ervan op 
30 juni 2017. 
 
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. 
 
Er wordt een nieuw onderdeel B2 berekend op 1 juli 2017 voor de ziekenhuizen « in systeem ». 
 
Dit nieuwe onderdeel B2 wordt berekend op 1 juli 2017 door  enerzijds de verantwoorde activiteit te 
actualiseren door gebruik te maken van de gegevens van de MZG-registraties van het 1ste en 2de semester 
2014, en anderzijds, de RIZIV-verstrekkingen  door gebruik te maken van de verstrekkingen van de jaren 
2014 en 2015. 
 
Het beschikbaar nationaal budget wordt gewijzigd, ten aanzien van het budget dat in aanmerking werd 
genomen voor de berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2016, ingevolge:  
-) enerzijds, de opname dan wel de verwijdering van een of meerdere ziekenhuizen (die in of uit « systeem 
» stappen);  
-) anderzijds, de integratie in de berekening van het huidige budget van het ziekenhuis (de som van de 
huidige budgetten van de verschillende ziekenhuizen vormt het beschikbare budget) van de 
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 opgenomen in 
lijnen « 9000 » werden dus « gemigreerd » in het nationaal beschikbaar budget dat onder alle ziekenhuizen 
moet worden verdeeld; zij komen dus niet langer voor op deze lijnen « 9000 ». 
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Een afzonderlijke verklarende nota van het nationaal beschikbaar budget wordt ook als bijlage gevoegd bij 
de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017.  
 
Op 1 juli 2017 worden afzonderlijk basispunten per bed toegekend voor de partiële A-bedden en de partiële 
K-bedden op basis van de volgende fasering : 

- de A-dagbedden: 1,17 punten op 1 juli 2017, 1 punt op 1 juli 2018 en 0,83 punten vanaf 1 juli 2019 ; 

- de A-nachtbedden : 1,19 punten op 1 juli 2017, 1,06 punten op 1 juli 2018 en 0,92 punten vanaf 1 juli 
2019 ; 

- de K-dagbedden: 1,67 punten op 1 juli 2017, 1,34 punten op 1 juli 2018 en 1 punt vanaf 1 juli 2019 ; 

de K-nachtbedden: 1,75 punten op 1 juli 2017, 1,5 punten op 1 juli 2018 en 1,25 punten vanaf 1 juli 
2019. 

 
Deze aanpassing van de puntenwaarde is bedoeld om de financiering van de betrokken bedden tegen 2019 
consistent te maken met de personeelsnormen voor verplegenden en verzorgenden (gefinancierd via B2) 
zoals die momenteel in de regelgeving zijn opgenomen (en zoals dit ook het geval is voor alle andere 
kenletters van de bedden). Indien, in overleg met de bevoegde instanties deze bestaffingsnormen in de 
komende maanden zouden moeten worden aangepast, kunnen, vanaf het BFM juli 2018, de bovenstaande 
punten per bed bijgestuurd worden. 
 
De in aanmerking genomen referentiejaren m.b.t. 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 2desemester 2014, het 
aantal bevallingen 2015 zoals vermeld door de betrokken ziekenhuizen in de ‘Finhosta 2015, de 
ontslagen 2014 zoals meegedeeld via ‘Finhosta 2014  
-) voor de berekening van de bijkomende punten die aan de C-, D- en E-bedden worden toegekend : 

de RIZIV-verstrekkingen van de jaren 2014 en 2015 ;  
de RIZIV-dagen 2014 en 2015 ; 
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 nuttig 
om er op te wijzen dat 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-gegevens 2015; in de berekening van de NRG 2015 die werden gebruikt voor het 
vaststellen van onderdeel B2 op 1 juli 2017 zijn een aantal wijzigingen opgetreden, waaronder: 

- de weging van de punten van de korte zorgperiodes zoals gedefinieerd in punt 3 van 
bijlage 18 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 in functie van hun duur;  

- de aanpassing van de basisgroepen voor een grotere nauwkeurigheid (toevoeging van 
criteria leeftijd, item, type eenheid) ;  

- de toevoeging van 2 nieuwe criteria cleaning : de punten tijd-competentie en de duur 
van de zorgperiodes (die 2 criteria bepalen ook de prioritaire NRG’s) ;  

voor de rest verwijzen we wat betreft die NRG’s naar bijlage 18 van het koninklijk besluit van 
25 april 2002.  

 
Het is 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 ;    
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- voor de toekenning van de bijkomende punten voor de verantwoorde C-, D- en E-
bedden worden de bijkomende punten die niet werden toegekend op basis van de 
heelkundige en medische prestaties voor in deze diensten gehospitaliseerde patiënten, 
op 1 juli 2017 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 tweede 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 
2017 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’s ligt op 5; 
o om in aanmerking te worden genomen voor financieringsgroep I, moet  een 

periode van groepen C, D of E één van deze 5 NRG’s gekregen hebben, met 
een klasse waarvan het gewicht minstens gelijk is aan het minimumgewicht van 
klasse 1 van die 5 NRG’s (24u). 

o de NRG-patiëntdagen C, D, E werden als deler gebruikt in de berekening van 
de NRG-score per ligdag op basis waarvan de ziekenhuizen in decielen worden 
geklasseerd 

- de NPERCIZ-scores worden berekend op basis van de MZG 2014 ;    
 

 
-) voor de berekening van het aantal operatiezalen: 

de RIZIV-verstrekkingen voor 2015 ; 
de nieuwe prestatiecodes en de verpleegkundige standaardtijden gekoppeld aan elk van die 
nieuwe codes die voor het eerst worden gebruikt in het vaststellen van onderdeel B2 op 1 juli 
2017 zijn opgenomen als bijlage bij deze nota ; 
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 deze 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 2015 zoals die door de betreffende ziekenhuizen zijn ingegeven in Finhosta 2015 ; 
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) zoals gekend door 
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 31 maart 
2017 (zie punt 1.6 hierboven ); 
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-) voor de berekening van de financiering van het personeel van de spoeddiensten: 
de dringende geneeskundige verstrekkingen (RIZIV) voor 2014 en 2015 ; 
de RIZIV-dagen van de jaren 2014 en 2015 ; 
de MZG van het 1ste en 2de semester 2014 
 
Het is nuttig erop te wijzen dat voor de berekening van de financiering van de personeelslasten 
van de spoedgevallen:  

-  het aanpassingspercentage van de berekeningswijze gebaseerd op de RIZIV-prestaties aan 
de berekeningswijze gebaseerd op de spoedeenheden op 1 juli 2017 op 40 % wordt 
gehouden (praktisch wil dat dus zeggen dat op 1 juli 2017, 60 % van de berekening nog 
steeds is gebaseerd op de RIZIV-verstrekkingen, en 40 % op de spoedeenheden);  
- 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 2017, waarbij 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 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 2017 ;  
de MZG van het 1ste en 2de semester 2014 ;  
de gerealiseerde ligdagen (totaal aantal en binnen de G-dienst) van het 1ste en 2de semester 
2014 (gegevens Finhosta) ; 
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 
MZG-MFG 2013 in de mate dat de koppeling van de gegevens MZG-MFG 2014 niet werd 
uitgevoerd. 
 

 
-) voor de berekening van de « aanpassing gemiddelde loonlast » en van de « garantie basisbudget », 
worden de gegevens in verband met het personeel gehaald uit de enquête die werd verwezenlijkt via 
de ministeriële omzendbrief van 25 november 2016.  
 
Voor zover de gemiddelde theoretische loonlast van het verpleegkundig en verzorgend personeel 
wordt gebruikt om het nodige budget te ramen waarover het betrokken ziekenhuis minimaal moet 
beschikken om de kosten te dekken van de verpleegkundige en verzorgende personeelsnorm, 
berekend op basis van de verantwoorde bedden, houden de loonschalen die zijn gebruikt voor de 
berekening van deze “aanpassing gemiddelde loonlast” rekening met de indexaanpassing die is 
gebeurd op 1 juni 2016 maar niet 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 2017 [(aantal basispunten 
+ aantal bijkomende punten + aantal punten heelkundige daghospitalisatieplaatsen + aantal punten 
personeel operatiekwartier + aantal punten personeel spoedafdeling + 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) 
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overeenkomstig de bepalingen van artikel 77, § 1 a), A, 1. en 2. (B7A) en overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 77, § 2, A en B (B7B).  
Concreet wordt dit aantal bijkomende VTE verkregen door de betreffende bijzondere financiering 
(index op 1 juli 2016) te delen door de geschatte waarde van het punt waarover hierboven sprake 
op 1 juli 2017 (zie berekening van de financiering van het spoedpersoneel), en het aantal punten 
aldus verkregen 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 2014 berekende verantwoorde bedden 
op 1 juli 2017 lager is dan het aantal erkende bedden die door de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gekend zijn op 31 maart 2017 (zie punt 1.6. 
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 2017, 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 2017 ; 

- Het personeel waarvan de gemiddelde kost 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 buitengewone 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 intensive care, voor de spoeddienst en de andere ziekenhuisdiensten;  

- Nota: voor de berekening van het theoretisch vakantiegeld van het statutair personeel, dat 
bestaat uit een vast gedeelte en een bedrag dat overeenstemt met 1,1% van het jaarloon, wordt 
er in dit jaarloon desgevallend wel rekening gehouden met het jaarlijks brutoloon en de haard-
/standplaatstoelage, vermeerderd met het percentage 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 2017 op basis van de 
verdeling van een beschikbaar nationaal budget), wordt onderdeel B2 (lijn 200) op 1 juli 2017 vastgesteld 
op de waarde ervan op 30 juni 2017.  
 
2.5.2.De andere ziekenhuizen dan die bedoeld onder punt 2.5.1  
 
Op 1 juli 2017 is onderdeel B2 van deze ziekenhuizen gelijk aan de waarde ervan op 30 juni 2017.  
 
 
 
2.6. Onderdeel B4 
 
 
Op 1 juli 2017 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 2017 en de erkende bedden zoals die gekend zijn bij FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 31 maart 2017 (zie punt 1.5 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;  
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-) de financiering van de geneesheer-hygiënist opgenomen in lijn 700;  
-) het vaste gedeelte van de financiering van de gegevens opgenomen in lijn 902 ;   
-) het variabel gedeelte van de financiering van de registratie van de gegevens opgenomen in lijn 903 ; 
-) de financiering van het elektronisch patiëntendossier – sokkel per bed – opgenomen in lijn 906 ;  
-) de financiering van het elektronisch dossier – acceleratorbudget – opgenomen in lijn 907 ;  
-) 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 ; die herberekening wordt uitgevoerd door rekening te houden met het aantal bloedzakjes 2015 dat ter 
beschikking werd gesteld door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) ; aangezien voor de berekening van deze financiering een verschillende weging wordt toegepast 
per beddenindex, is het ongetwijfeld goed om eraan te herinneren 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 ; die 
herberekening gebeurt rekening houdend met de verantwoorde of erkende bedden (zoals gekend op 31 
maart 2017) van alle budgettaire sectoren van het ziekenhuis, de erkenningen van intensieve zorgfuncties en 
de functies lokale donorcoördinatie zoals gekend door de administratie door FOD Volksgezondheid op 31 
maart 2017 (zie punt 1.7 hierboven) en de Nperciz-coëfficiënt zoals gedefinieerd in de berekening van 
onderdeel B2 op 1 juli 2017 (op basis van de MZG 2014) ; 
-) de financiering  toegekend  voor  de organisatie van een voedingsteam, opgenomen in lijn 2024 ; bij die 
herberekening wordt rekening gehouden met de verantwoorde of erkende bedden (zoals gekend op 31 
maart 2017) 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 opgenomen in lijn 2200 (het is misschien goed om eraan te herinneren dat bij de 
berekening van deze financiering rekening wordt gehouden met enerzijds enkel de erkende bedden, met 
inbegrip van de Sp-bedden (zonder de palliatieve Sp-bedden) van de Sp-diensten van de ‘acute’ 
ziekenhuizen en anderzijds de klassieke hospitalisatie (de verblijven met als nevendiagnose code ICD9-CM 
V667 en de verblijven met ernstgraad 3 of 4 en met morbiditeitsniveau in de classificatie ‘3MTM APR DRG 
Classification System, Version 28.0, Definition Manual) die in de MZG 2014 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.  
 
 
Naast het voorgaande,  
 
Op lijn « 730 Borstklinieken » krijgen de ziekenhuizen waarvoor de administratie beschikt over een nieuwe 
erkenning (zie punt 1.5) voor een oncologisch zorgprogramma gespecialiseerd in borstkanker (coördinator 
of satellietkliniek) de financiering voorzien in artikel 74nonies van het koninklijk besluit van 25 april 2002. 
Rekening houdend met de effectieve aanvangsdatum van de erkenning, krijgen deze ziekenhuizen in het 
budget van financiële middelen op 1 juli 2017, in onderdeel C2, lijn 200, een inhaalbedrag voor de periode 
die verstreken is tussen de aanvangsdatum van de erkenning en 1 juli 2017. 
 
Op 1 juli 2017 wordt de financiering van het elektronisch patiëntendossier die is opgenomen onder de 
volgende lijnen :  
-) lijn 905 « Elektronisch patiëntendossier : Sokkel per ziekenhuis » ;  
-) lijn 906 « Elektronisch patiëntendossier : Sokkel per bed » ; 
-) lijn 907 « Elektronisch patiëntendossier : Acceleratorbudget » ;  
-) lijn 908 « Elektronisch patiëntendossier: Early Adopter Budget »  
herberekend door op de beschikbare nationale budgetten respectievelijk de percentages 15%, 20%, 60% en 
5% toe te passen; 
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In principe had op 1 juli 2017 de financiering voor het elektronisch patiëntendossier uit lijn 908 
« Elektronisch patiëntendossier: Early Adopter Budget » toegekend moeten worden door op de beschikbare 
nationale budgetten het percentage van 5% toe te passen. In afwachting van de publicatie van het 
ministerieel besluit dat de modaliteiten moet definiëren voor het verdelen van dit budget « Early Adopter », 
wordt deze aanvullende financiering niet toegekend op 1 juli 2017 maar zal deze toegekend worden aan de 
betrokken ziekenhuizen in een komend budget van financiële middelen, met toekenning van een 
inhaalbedrag voor de periode die is verstreken sinds 1 juli 2017.  
  
Het is ongetwijfeld goed om er aan te herinneren dat die berekeningen worden uitgevoerd per ziekenhuis 
en niet per budgettaire sector. Alle verantwoorde en/of erkende bedden van het betrokken ziekenhuis 
worden meegenomen in die berekeningen. 
 
Op 1 juli 2017 worden de volgende nutteloos geworden lijnen geschrapt :  
-) lijn 909 « Elektronisch patiëntendossier: Oneshot Sokkel per ziekenhuis  » ;  
-) lijn 910 « Elektronisch patiëntendossier: Oneshot Sokkel per bed » ; 
-) lijn 911 « Elektronisch patiëntendossier: Oneshot Acceleratorbudget » ;  
 
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 Finhosta werd gehaald en die 
betrekking heeft op het werkjaar 2015.  
 
Op 1 juli 2017 wordt de financiering die toelaat om voor het jaar 2017 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 57.106.022,96 euro (index op 1 juni 2016), dat rekening houdt met de 
financieringen waarover de geïsoleerde Sp- en/of G-ziekenhuizen en –diensten op 30 juni 2014 beschikten 
en waarvan de integrale financieringsbevoegdheid (het hele budget van financiële middelen) op 1 juli 2014 
werd overgeheveld naar de betrokken gefedereerde entiteit, wordt tussen de betrokken ziekenhuizen 

verdeeld op basis van de definitieve gegevens afkomstig van de RSZ met betrekking tot de pensioenlasten 
en responsabiliseringsbijdragen van het laatste volledige gekende kalenderjaar, te weten het jaar 2015. 
Het bedrag dat tijdens het eerste semester 2017 op lijn 1904 was ingevuld, wordt integraal gerecupereerd 
onder de vorm van een negatief inhaalbedrag ingevuld op lijn 9417 « RSZ-PPO 1904 Inhaalbedrag 1ste 
semester 2017» van onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017. Dat negatieve 
inhaalbedrag komt overeen met het bedrag dat is ingevuld op lijn 1904 (in de 2de kolom) van het budget van 
financiële middelen op 1 januari 2017, vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,001667 om rekening te 
houden met de correctie van de indexatiehypothese voor het financieringsjaar dat begint op 1 juli 2016 
toegekend onder de vorm van een inhaalbedrag in onderdeel C2 op 1 juli 2017 (zie hieromtrent lijn 9412 
van onderdeel C2 op 1 juli 2017), 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 2017 verschuldigde financiering pas op 1 juli 2017 wordt geïntegreerd in het 
budget van financiële middelen, wordt er anderzijds een positief inhaalbedrag ingevuld op lijn 9416 « RSZ-
PPO 1904 Actualisatie 2017 1ste semester 2017 » in onderdeel C2 van het budget van financiële middelen 
op 1 juli 2017. Dat positieve inhaalbedrag dat is toegekend voor het 1ste semester 2017 stemt overeen met 
de optelling van het bedrag dat is ingevuld op lijn 1904 (in de 2de kolom) van het budget van financiële 
middelen op 1 juli 2017 voor 5/12de en van het bedrag opgenomen in lijn 1904 (in de 3de kolom) van het 
budget van financiële middelen op 1 juli 2017 voor 1/12de. Om te zorgen dat dit op een periode van 6 
maanden kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag verdubbeld. 
 
Op 1 juli 2017 wordt de financiering die het mogelijk maakt om een bijkomend deel van de 
responsabiliseringslasten van de ziekenhuizen te dekken, opgenomen in lijn 1905 « RSZ-PPO Maatregel 
2016 », herberekend. Het budget van 10,5 miljoen euro (index op 1 juli 2016) wordt verdeeld tussen de 
ziekenhuizen bedoeld in de maatregelen van artikel 73, § 7 van het koninklijk besluit van 25 april 2002, naar 
rata van hun responsabiliseringslasten op basis van de definitieve gegevens afkomstig van de RSZ met 
betrekking tot het jaar 2015.  
Het bedrag dat tijdens het eerste semester 2017 op lijn 1905 was ingevuld, wordt integraal gerecupereerd 
onder de vorm van een negatief inhaalbedrag op lijn 9419 « RSZ-PPO 1905 Inhaalbedrag 1ste semester 
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2017 » van onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017. Dat negatief inhaalbedrag 
stemt overeen met het bedrag dat is ingevuld op lijn 1905 (in de 2de kolom) van het budget van financiële 
middelen op 1 januari 2017, vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,001667 om rekening te houden met 
de correctie van de indexatiehypothese voor het financieringsjaar dat begint op 1 juli 2016, toegekend onder 
de vorm van een inhaalbedrag in onderdeel C2 op 1 juli 2017 (zie hieromtrent lijn 9412 van onderdeel C2 
op 1 juli 2017), 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 2017 verschuldigde financiering pas op 1 juli 2017 wordt geïntegreerd in het 
budget van financiële middelen, wordt er anderzijds een positief inhaalbedrag ingevuld op lijn 9418 «  RSZ-
PPO 1905 Actualisatie 2017 1ste semester 2017 » in onderdeel C2 van het budget van financiële middelen 
op 1 juli 2017. Dat positief inhaalbedrag dat is toegekend voor het eerste semester 2017 stemt overeen met 
de optelling van het bedrag dat is ingevuld op lijn 1905 (in de 2de kolom) van het budget van financiële 
middelen op 1 juli 2017 voor 5/12 en van het bedrag op lijn 1905 (derde kolom) van het budget van 
financiële middelen op 1 juli 2017 voor 1/12, om rekening te houden met de indexering van 2 % op 1 juni 
2017. Om te zorgen dat dit op een periode van 6 maanden kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag 
verdubbeld.  
 
Er wordt een bijlage met toelichting over de berekeningsmodaliteiten van de bedragen toegekend in lijn 
1904 en 1905 gevoegd bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017.  
 
Het bedrag op lijn « 2000 pilootstudies » wordt gedetailleerd in een nota toegevoegd aan de betekening van 
het budget van financiële middelen op 1 juli 2017.  
 
Op 1 juli 2017 zien 9 ‘projecten 107’ die werden geïmplementeerd in 2011 hun financiering die werd 
toegekend onder lijn 2002 « Projecten Art. 107 : Aanhangsel » op 0,00 euro gezet, en 8 projecten die werden 
geïmplementeerd in 2013 zien hun financiering toegekend onder lijn 2002 « Projecten Art. 107 : Aanhangsel 
» met de helft verminderd. De betrokken netwerkcoördinatoren werden daarvan op de hoogte gebracht aan 
de hand van een brief van de bevoegde dienst van de administratie van FOD Volksgezondheid.  
Vanaf 1 juli 2017 zijn de volledige financieringen opgenomen in lijnen 2001 « Projecten Art. 107 : 
Coördinator », 2002 « Projecten Art. 107 : Aanhangsel » en 2003 « Projecten Art. 107 : Medische functie » 
voor de laatste 3 ‘Projecten 107’ die werden geïmplementeerd in 2016. 
 
Op lijn 2005 lopen de contracten die betrekking hebben op de integratie van de psychiatrische instellingen 
in het Hub-Metahub-systeem met het oog op de invoering van het elektronisch gedeelde 
gezondheidsdossier ten einde op 31/12/2017. Om de vereffening van de 6.000 euro van het tweede 
semester 2017 te garanderen over een periode van 6 maanden, wordt het bedrag verdubbeld in lijn 2005 tot 
31 december 2017. Op 1 januari 2018 zal de financiering worden stopgezet. 
De andere bedragen uit deze lijn 2005 worden gedetailleerd in een nota die werd gevoegd bij de betekening 
van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017.  
 
Op 1 juli 2017 wordt de financiering, toegekend aan de ziekenhuizen om deel te nemen aan de 
initiatieven ‘Surveillance van ziekenhuisinfecties », 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.  
Aangezien het gaat om een bedrag van 1.450.000 euro aan de index op 1 juli 2017, wordt dit bedrag 
gedesindexeerd met 2% (wat het brengt op 1.421.568,63 euro) voor het uitvoeren van de verdeling waarvan 
hierboven sprake, aangezien de indexering van 2% van toepassing op 1 juni 2017 is opgenomen in de 3de 

kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen betekend op 1 juli 2017.  
Die nieuwe financiering is niet herzienbaar maar zal geactualiseerd worden op 1 juli van elk jaar in functie 
van het aantal betrokken ziekenhuizen.  
 
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 
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voor de periode van 1 juli 2015 – 30 juni 2016 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, dit 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. 
 
In 2016 werd het federaal budget voorzien voor de IFIC niet-recurrent toegekend (“one shot”) in het budget 
van financiële middelen van de privé ziekenhuizen. 
Op 1 juli 2017 wordt het bedrag onder lijn 5001 « IFIC functieclassificatie » (die ondertussen de naam 
«Classificatie van de functie: IFIC 2016 » kreeg) op 0,00 gezet.  
Het bedrag uit lijn 5001 had op 1 januari 2017 op 0,00 gezet moeten worden. Dat is niet gebeurd.  
Het bedrag dat tijdens het eerste semester 2017 werd toegekend onder lijn 5001 moet dan ook integraal 
gerecupereerd worden in de vorm van een negatief inhaalbedrag in lijn 9420 « Classificatie van de functie: 
IFIC 2017 » van onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017. Dat negatief 
inhaalbedrag stemt overeen met het bedrag dat is ingevuld op lijn 5001 (in de 2de kolom) van het budget van 
financiële middelen op 1 januari 2017, vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,001667 om rekening te 
houden met de correctie van de indexatiehypothese voor het financieringsjaar dat begint op 1 juli 2016, 
toegekend onder de vorm van een inhaalbedrag in onderdeel C2 op 1 juli 2017 (zie hieromtrent lijn 9412 
van onderdeel C2 op 1 juli 2017), gedeeld door twee. Om te zorgen dat dit op een periode van 6 maanden 
kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag verdubbeld.  
Van zodra het sociaal akkoord 2017 zal gefinaliseerd zijn zal het budget IFIC aan de privé ziekenhuizen 
toegekend worden volgens de afspraken van dit sociaal akkoord. 
 
 
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 2017. Het bedrag dat op 30 juni 2017 was toegekend onder lijn 200 van 
onderdeel B5 wordt dan ook gewoon overgenomen op 1 juli 2017. 
 
Op 1 juli 2017 werd ook beslist om de financiering uit lijn 400 « Antibiotherapiebeheer » van de 
afgevaardigde bij het antibiotherapiebeheer en de interuniversitaire opleidingssecretariaten voor 
afgevaardigden bij het antibiotherapiebeheer niet te actualiseren. Het bedrag dat op 30 juni 2017 was 
toegekend onder lijn 400 van onderdeel B5 wordt dan ook gewoon overgenomen op 1 juli 2017.  
 
 
2.8. Onderdeel B7A 
 
De gehanteerde gegevens zijn die welke door de betrokken instellingen werden meegedeeld ingevolge de 
ministeriële omzendbrief van 25 november 2016 waarbij aan de ziekenhuizen werd gevraagd om aan de 
bevoegde administratie van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
bijkomende inlichtingen te verstrekken die werden gegeven in het kader van de vaststelling van het budget 
van financiële middelen op 1 juli 2017. 

Het aantal stagemeesters (lijst opgemaakt op 30 juni 2016) en kandidaat geneesheren-specialisten (voor 
academiejaar september 2015 – juni 2016), zoals overgemaakt door elk van de betrokken ziekenhuizen, 
werd eventueel beperkt tot het aantal per specialiteit en per stagejaar zoals vermeld in het erkenningsbesluit 
van de stagemeester.  
 
Het bedrag dat op 1 juli 2017 vermeld was op lijn 910 « Mini-forfaits » wordt gehandhaafd op zijn waarde 
op 30 juni 2017.  
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2.9. Onderdeel B8 
 
Op 1 juli 2017 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) 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 POD 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 die welke het dienstjaar 2015 betreffen 
en door de verschillende verzekeringsinstellingen werden meegedeeld. Om die ratio’s te berekenen, worden 
de 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 m.b.t. 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 
2015 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 (via Finhosta) en 
bestaat uit de som van de opnames, in klassieke hospitalisatie en in daghospitalisatie, voor het jaar 2015. 
 
Het saldo van het beschikbare budget, namelijk 50% van dit beschikbare budget B8 (artikel 78, 1°, b) van 
hogergenoemd koninklijk besluit van 25 april) werd sinds 1 juli 2010 behouden op de waarde ervan op 30 
juni 2010. De bedragen op lijnen 220 en 270 van onderdeel B8 op 1 juli 2017 werden dus gewoon 
overgenomen uit het vorige budget. 
 
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 2017 werden de 16 bijkomende VTE’s die in het kader van de sociale akkoorden 2005-2011 
werden toegekend voor interculturele bemiddeling (lijn 600 « Interculturele bemiddeling ») toegewezen in 
functie van de door de ziekenhuizen ingediende en de door de Cel Interculturele bemiddeling van het 
Directoraat-generaal Gezondheidszorg in aanmerking genomen aanvragen.  
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2.11. Onderdeel C2 
 
In onderdeel C2 worden op 1 juli 2017, in lijn 200, de inhaalbedragen opgenomen die men op 1 juli 2017 
nog steeds aan het vereffenen was en/of de nieuwe inhaalbedragen, gedetailleerd in een document dat bij 
de betekening van het budget van financiële middelen wordt gevoegd (lijn « 200 Massa C2 »).  
Meer in het bijzonder wordt een negatief inhaalbedrag opgenomen in lijn 200 van onderdeel C2 van het 
budget van financiële middelen op 1 juli 2017 voor de ziekenhuizen die, wat betreft het jaar 2016, FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, niet de gegevens hebben bezorgd van de 
« Treatment Demand Indicator » (TDI) in overeenstemming met de bepalingen vastgesteld in het koninklijk 
besluit van 25 april 2014 houdende bepaling van de regels volgens welke de ziekenhuizen gegevens met 
betrekking tot de "Treatment Demand Indicator" moeten meedelen aan de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Dat negatieve inhaalbedrag is gelijk aan het wiskundig 
gemiddelde van de bedragen toegekend in lijn 904 van de budgetten van financiële middelen op 1 januari 
2016 en 1 juli 2016.  
 
 
Op 1 juli 2017 werden de volgende lijnen geschrapt (omdat ze overbodig waren geworden) of tot 
0,00 herleid:  
-) 9402 « Compensatie met betrekking tot B1B2 op 1 juli 2015 » ;  
-) 9403 « Compensatie met betrekking tot de indexatiehypothese op 1/07/2015 » ; . 
-) 9406 « RSZ-PPO actualisatie januari - juli 2016 » ;  
-) 9407 « RSZ-PPO bedragen van januari tot juli 2016 - Positief – nieuw bedrag » ;  
-) 9408 « RSZ-PPO bedragen van januari tot juli 2016 - Negatief – bedrag van januari »;  
-) 9409 «  Forfait A2 op 01/01/2016 » ; 
-) 9410 « Compensatie met betrekking tot B2 op 1 juli 2016 ».  
 
Op 1 juli 2017 werden er nieuwe lijnen gecreëerd in onderdeel C2, waarover meer toelichting wordt gegeven 
in de voorgaande punten of in de bijhorende bijzondere bijlagen:  
-) 9411 « Compensatie met betrekking tot opmerkingen op 1 juli 2016 » ;  
-) 9412 « Compensatie met betrekking tot de indexhypothese   op 1/07/2016 » ;  
-) 9413 « Compensatie met betrekking tot het BFM op 01/01/2017 Federaal aandeel » ;  
-) 9414 « Compensatie met betrekking tot opmerkingen op 1 januari 2015 » ;  
-) 9415 « Compensatie met betrekking tot opmerkingen op 1 januari 2016 » ; 
-) 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 » ;  
-) 9419 « RSZ PPO 1905 2016 Inhaalbedrag 1ste semester 2017 » ; 
-) 9420 «  classificatie van de functie : IFIC 2017 » ;  
-) 9422 « EPD Herverdeling gerecupereerd budget » ; 
-) 9423 « Compensatie met betrekking tot het BFM op 01/01/2017 regionaal/communautair aandeel »  
 
Wat betreft het inhaalbedrag, vermeld op lijn 9412, dat resulteert uit de correctie van de indexatiehypothese 
voor financieringsjaar 1 juli 2016 – 30 juni 2017, moet men er rekening mee houden dat er geen 
indexatiehypothese werd toegepast voor dit financieringsjaar, noch in het budget van financiële middelen 
betekend op 1 juli 2016, noch in het budget van financiële middelen berekend op 1 januari 2017. Er vond 
echter effectief een indexering van 2 % voor onderdeel B van het budget van financiële middelen plaats op 
1 juni 2017, wat voor de volledige bedoelde periode (1 juli 2016 – 30 juni 2017) rechtvaardigt dat een 
indexatiehypothese van 0,1667% wordt toegepast (zijnde de toepassing op de elementen van onderdeel B 
van het budget van financiële middelen van een vermeerderingscoëfficiënt van 1,001667).  
De berekeningsmodaliteiten van dit inhaalbedrag worden toegelicht in bijlage C2 ad hoc ;  
Om te zorgen dat dit op een periode van 6 maanden kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag 
verdubbeld. 
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De inhaalbedragen, opgenomen in lijn 9413 en 9423, zijn het resultaat van de vergelijking tussen het totale 
bedrag van het budget van financiële middelen berekend op 1 januari 2017 en waarop het ziekenhuis 
aanspraak kan maken voor de periode 1 januari 2017 – 30 juni 2017 en het budget van financiële middelen 
waarover het ziekenhuis werkelijk beschikte tijdens de periode 1 januari 2017 – 30 juni 2017 (het budget 
van financiële middelen betekend op 1 juli 2016). Er wordt een onderscheid gemaakt in de berekening van 
die inhaalbedragen tussen enerzijds hetgeen betrekking heeft op de onderdelen van het budget van 
financiële middelen gefinancierd door de federale staat (lijn 9413) en anderzijds de onderdelen van het 
budget van financiële middelen (onderdelen A1 en A3 en het volledige budget voor de geïsoleerde Sp- en 
G-ziekenhuizen waarvan het volledige budget van financiële middelen gefinancierd wordt door de Vlaamse 
Gemeenschap) gefinancierd door de Gemeenschappen en de Gewesten.    
De berekeningswijzen van die inhaalbedragen worden toegelicht in bijlage C2 ad hoc.  
Om te zorgen dat dit op een periode van 6 maanden kan worden vereffend, werden deze inhaalbedragen 
verdubbeld.  
 
Voor de betrokken ziekenhuizen (het betreft enkel de psychiatrische en de palliatieve Sp-ziekenhuizen, en 
de ziekenhuizen die enkel beschikken over erkende bedden onder index G en/of index Sp in combinatie 
met bedden erkend onder indexen A, T, K), worden de modaliteiten van het inhaalbedrag uit lijn 9422 
toegelicht in bijlage C2 ad hoc. Er werd een bedrag van 10.634,12 euro gerecupereerd in overeenstemming 
met de bepalingen van artikel 61, § 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 (financiering van het 
elektronisch patiëntendossier), dat wordt verdeeld tussen alle ziekenhuizen bedoeld in dit artikel naar rata 
van het acceleratorbudget (elektronisch patiëntendossier) van elk van hen op 1 juli 2016. Om te zorgen dat 
dit op een periode van 6 maanden kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag verdubbeld.  
 
 
2.12. Onderdeel C3 
 
Op 1 juli 2017 werd bij wijze van algemene maatregel, onderdeel C3 van alle ziekenhuizen, alle budgettaire 
sectoren, gehandhaafd op de waarde ervan op 30 juni 2017.  
 
 
2.13. Onderdeel C4 
 
Voor de betrokken ziekenhuizen en diensten (de psychiatrische ziekenhuizen, de Sp-ziekenhuizen en  
-diensten voor palliatieve zorg en de eenheden voor zware brandwonden), wordt onderdeel C4 berekend 
op basis van de gerealiseerde ligdagen van het 1ste en 2de semester 2014 (met inbegrip van de dagen 
gefactureerd aan 0,00 euro) en  het referentieaantal dat de laatste keer aan het betrokken ziekenhuis of de 
betrokken dienst werd meegedeeld.  
 
Voor de psychiatrische ziekenhuizen die een actieve partner zijn van een project in het kader van “Artikel 
107” (d.w.z. de psychiatrische ziekenhuizen die in het kader van dit project effectief ziekenhuisbedden 
“buiten gebruik” hebben gesteld) werd onderdeel C4 eventueel op 0,00 Euro gebracht overeenkomstig de 
voorwaarden van de overeenkomst “bevriezing bedden” die deze ziekenhuizen in het kader van dit project 
hebben gesloten.  
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3. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017. 
 
Het vaste deel van het budget van financiële middelen van een betrokken ziekenhuis betreffende de “V.I.”-
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 2015 (verrekend bij het RIZIV tot 30 
juni 2016) voor dit 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 2014 – 31 december 2014 (met 
inbegrip van de dagen die in chirurgische daghospitalisatie gerealiseerd werden en de dagen 
gefactureerd aan 0,00 euro) en voor de helft op basis van het aantal opnamen dat enkel op de VI-
patiënten betrekking heeft en tijdens dezelfde periode gerealiseerd werd (met inbegrip van de 
opnamen die in 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 (met inbegrip van de dagen gefactureerd aan 0,00 euro), dat enkel op de VI-
patiënten betrekking heeft en gerealiseerd werd tijdens de periode 1 januari 2014 – 31 december 
2014 ; deze 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 2014 – 31 december 2014 gerealiseerde dagen (met 
inbegrip van de dagen in chirurgische daghospitalisatie en de dagen gefactureerd aan 0,00 euro) 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 2017 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.  
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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. 
 
 
4. Feedback  
 
Als bijlage bij de brief tot betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2017 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 2017.  
 
 
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 2017. 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 is beschikbaar op de website van FOD Volksgezondheid, via de volgende weg : Home » 

Gezondheid » Organisatie van de gezondheidszorg » Ziekenhuizen » Financiering ziekenhuizen » 

Ziekenhuizen  punt B. Budget van financiële middelen  Punt 4. Technische nota’s  
 
 
Nomenclatuurcodes en standaardtijden toegevoegd aan bijlage 9 van het koninklijk besluit van 25 april 
2002. 
 

Nomenclatuur Minuten 

228244 720 

229666 240 

229681 245 

230683 50 

232326 60 

232341 265 

232363 400 

232400 285 

232466 150 

236084 280 

239061 400 

244985 180 

245140 85 

245722 80 

247144 300 

248301 80 

248883 20 

251705 200 

251926 240 

251963 300 

252545 350 

252560 600 

mailto:info@psy107.be
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253282 270 

257364 60 

257806 60 

258786 60 

258845 120 

258963 70 

262544 115 

262603 150 

275063 230 

275166 135 

275181 160 

275225 90 

275284 180 

275306 250 

275321 275 

275461 205 

275483 205 

275623 145 

275693 175 

275704 175 

275715 195 

275726 195 

275741 145 

275752 180 

275763 180 

275785 80 

275800 85 

275811 85 

275822 85 

275833 90 

275844 90 

275855 135 

275866 135 

275881 180 

275903 90 

275925 115 

275940 145 

275951 115 

275962 115 

275984 205 

276006 170 

276021 180 

276043 235 

276065 170 

276161 60 

276183 215 

276205 130 

276264 200 

276301 185 

276334 305 
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276345 305 

276356 260 

276360 260 

276371 315 

276382 315 

276404 365 

276426 260 

276441 270 

276474 140 

276485 140 

276496 215 

276500 215 

276511 200 

276522 200 

276544 90 

276662 180 

276706 165 

276765 180 

276776 170 

276780 170 

276802 140 

276824 165 

276846 190 

276861 165 

276883 145 

276905 160 

276931 105 

276942 105 

276964 280 

276986 240 

277981 190 

277001 280 

277023 185 

277034 155 

277045 155 

277060 155 

277082 295 

277141 260 

277152 105 

277163 105 

277185 130 

277200 170 

277233 165 

277244 165 

277266 220 

277303 140 

277340 265 

277384 170 

277421 220 

277476 120 



 22 

277480 120 

277502 320 

277524 385 

277561 180 

277583 245 

277605 215 

277616 165 

277620 165 

277631 110 

277642 110 

277664 45 

277723 180 

277745 180 

277760 150 

277841 120 

277863 150 

277885 180 

277900 85 

277922 225 

277944 160 

277966 260 

278003 110 

278025 210 

278040 295 

278062 160 

278084 340 

278106 400 

278121 245 

278143 250 

278165 240 

278180 265 

278202 185 

278224 180 

278246 180 

278305 250 

278320 140 

278342 200 

278364 240 

278386 120 

278423 115 

278445 150 

278460 145 

278482 190 

278504 245 

278526 150 

278541 140 

278563 160 

278600 150 

278622 150 

278644 180 
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278666 165 

278703 230 

278740 135 

278762 170 

278784 125 

278806 110 

278821 100 

278832 145 

278843 145 

278865 90 

278902 305 

278924 240 

278946 225 

278961 235 

279005 250 

279042 190 

279086 205 

279101 200 

279123 190 

279145 275 

279182 285 

279204 330 

279226 220 

279241 155 

279263 155 

279285 185 

279300 280 

279322 175 

279344 250 

279366 155 

279381 215 

279403 240 

279425 260 

279440 265 

279451 155 

279462 155 

279473 130 

279484 130 

282741 390 

288466 360 

288503 490 

296726 30 

310446 100 

310461 120 

312303 190 

312340 190 

312384 135 

312406 350 

312826 185 

312841 175 
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312900 240 

312944 80 

312981 285 

313062 755 

313084 200 

318382 810 

318404 270 

431244 145 

431421 50 

431966 45 

432121 115 
 

 

 

 


