
 
  

Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 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 januari 2017, en dat zowel wat betreft de oorsprong van de opgegeven bedragen 
als, desgevallend, de berekeningswijzen en de gegevens die werden gebruikt om deze berekeningen uit te 
voeren.  
Aldus is het de ambitie van deze nota u een antwoord te bieden op het merendeel van de vragen die u zich 
zou kunnen stellen aangaande de inhoud van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017. 

 

1. De vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017 

 

1.1 Algemeen 
 

1.1.1 In de mate dat, op het ogenblik dat deze nota werd opgesteld, de procedure aangaande de behandeling 

van de eventuele opmerkingen die door de ziekenhuizen werden geformuleerd ten aanzien van het budget 

van de financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2016 nog niet is afgesloten, kan het zijn dat het 

budget van de financiële middelen, zoals betekend op 1 januari 2017, niet werd aangepast aan fouten die in 

het budget van de financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2016 zouden zijn geslopen, en die u reeds 
aan de administratie zou hebben gemeld. 

 
De bedragen in de eerste kolom van de samenvattende tabel van het budget van de financiële middelen 
op 1 januari 2017 worden gewoon overgenomen uit de 3de kolom van de samenvattende tabel van het 
budget van de financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2016. 
De bedragen in de tweede kolom van de samenvattende tabel van het budget van de financiële middelen op 

1 januari 2017 werden ofwel overgenomen uit de eerste kolom van datzelfde budget, ofwel werden ze 
berekend, ofwel zijn ze het voorwerp geweest van een nieuwe codering. 

De bedragen in de derde kolom van de samenvattende tabel van het budget van de financiële middelen 
op 1 januari 2017 werden gewoon overgenomen uit de tweede kolom van deze tabel.  
De bedragen in de vierde kolom van de samenvattende tabel van het budget van de financiële middelen 
op 1 januari 2017 zijn de bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel; in het budget van de financiële 
middelen op 1 januari 2017 werd namelijk geen enkele indexeringshypothese weerhouden voor het 
financieringsjaar 1 juli 2016 – 30 juni 2017.  

 

1.1.2. Wat betreft de vereffening van de forfaitaire financieringen die momenteel vervat zijn in onderdelen 

A1 en A3 van het budget van de financiële middelen, buiten de forfaits « Herconditionering » die werden 

toegekend in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015, werd aan de voor gezondheid bevoegde Gemeenschaps- of 

Gewestministers de vraag gesteld of deze vereffening nog steeds op 1 januari 2017 moest gebeuren via het 

budget van de financiële middelen, en zo ja, of de huidige modaliteiten moesten worden toegepast, dan wel 

of dit volgens nieuwe modaliteiten moest gebeuren. De genomen beslissing door elkeen van de betrokken 

ministers, bevoegd voor de financiering van infrastructuur en uitrusting, werd medegedeeld aan de 
ziekenhuizen naargelang hun betrokken gefedereerde overheid.   



Naargelang van de beslissing die werd genomen door de betrokken bevoegde ministers, werden de 

bedoelde forfaitaire financieringen dus behouden, geschrapt of aangepast in het budget van de financiële 

middelen zoals betekend op 1 januari 2017.  

In de zogenaamde « vierkolommentabel » van het BFM op 1 januari 2017, zijn de lijnen waar deze 
beslissingen op slaan de volgende :  

-) wat betreft onderdeel A1: 500, 560, 570, 700, 760, 770, 850, 860, 870, 900, 9001, 9002, 9003, 9540, 9550 
en 9560 ;  

-) wat betreft onderdeel A3 : 600, 700, 1600, 1601 en 2600. 

 

1.1.3., Aangezien sinds 1 juli 2016 de volledige procedure werd afgerond voor een bijkomende reeks 

herzieningsdossiers van het budget van de financiële middelen die betrekking hebben op boek- en 

financieringsjaren 2009 - 2010, werd beslist om in het budget van de financiële middelen betekend op 1 
januari 2017, in onderdeel C2, de inhaalbedragen te vereffenen die het resultaat zijn van die dossiers.  

Op dezelfde manier werd beslist om, aangezien de budgettaire impact van de integratie van de resultaten 

van die herzieningen in het budget van de financiële middelen gekend is, in het budget van de financiële 

middelen betekend op 1 januari 2017 de gevolgen op te nemen van die herzieningen in termen van budget 

(de gevolgen van de herziening 2010 voor de verschillende herzienbare elementen van de onderdelen A1 
met inbegrip van de aanloopkosten, A3, B2, B4, B9 en C3 van het bovengenoemde budget). 

Er kan beroep gedaan worden op de informatie die geformuleerd werd onder punten 1.2 en 1.3 van de 
« Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 juli 2016 » om de praktische 
uitvoeringsmodaliteiten te kennen van de beslissingen waarvan sprake hierboven.  

 

1.1.4. Hoewel voor een bepaald aantal herzieningsdossiers van het budget van de financiële middelen voor 

dienstjaren 2011 en 2012 de volledige procedure werd afgerond, werd er, omwille van de billijkheid en om 

dubbel werk te vermijden, beslist om te wachten tot al die 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 het budget van de financiële middelen dat zal worden betekend 
op 1 januari 2018. 

 

 

1.2 Onderdeel per onderdeel  

 

1.2.1 Onderdeel A1 

Op basis van de aanvraag die u heeft ingediend, en voor zover de voor gezondheid bevoegde 

Gemeenschaps- of Gewestminister zijn akkoord heeft verleend aangaande de integratie van deze bedragen 

in het budget van de financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2017, konden er provisionele 

aanpassingen van onderdeel A1 (met inbegrip van de eventuele aanloopkosten), vermeld op lijnen 1202 en 

9510 tot 9560, worden toegekend in geval van nieuwe bouwwerken (en uitbreidingen) of herconditionering 
van bestaande gebouwen.  



1.2.2 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 uitsluiting van onderdelen A2 en C4, 

vermeerderd met het bedrag van de tussenkomsten van de ziekteverzekering voor geneesmiddelen die zijn 

afgeleverd aan gehospitaliseerde patiënten. Aangezien sinds 1 januari 2016 de dekking van onderdelen A1 

en A3 niet langer wordt verzekerd door het federaal budget, werd er echter beslist om vanaf 1 januari 2016 

de berekeningsbasis van onderdeel A2 ook te verlagen met het bedrag van onderdelen A1 en A3 die nog 

steeds vereffend worden via het budget van de financiële middelen.  

Op 1 januari 2017 wordt onderdeel A2 berekend door gebruik te maken van een intrestvoet van 2,68%. Het 

is hierbij op te merken dat vanaf 1 januari 2017 de voor de berekening weerhouden intrestvoet van 
Onderdeel A2 niet meer a posteriori herzien wordt. 

Het bedrag van de tussenkomsten van de ziekteverzekering waarvan hierboven sprake, is identiek aan het 

bedrag dat wordt gebruikt voor de berekening van onderdeel A2 van het budget van de financiële middelen 

zoals betekend op 1 juli 2016. 

 

1.2.3. Onderdeel A3 

Behalve als er nieuwe voorlopige aanpassingen zijn, opgenomen in lijnen 200, 400, 1200, 1400, 2200 en 

2400, die, op basis van de aanvraag die u heeft ingediend, en voor zover de voor gezondheid bevoegde 

Gemeenschaps- of Gewestministers zijn akkoord heeft verleend aangaande de integratie van deze bedragen 

in het budget van de financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2017, die toegekend konden worden 

in geval van gesubsidieerde nieuwbouw (en extensies), of gesubsidieerde herconditioneringswerken van 

bestaande gebouwen, of indien er recent nieuwe apparatuur werd erkend, werden de bedragen die werden 

opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdeel A3 gewoon overgenomen uit het vorige budget 

van financiële middelen. 

 

1.2.4 Onderdeel B1 

Behalve voor de lijn waarvan sprake in de volgende alinea, werden, algemeen genomen, de bedragen vermeld 

in de verschillende rubrieken van onderdeel B1 op 1 januari 2017 gewoon overgenomen uit het vorige 
budget van de financiële middelen. 

In het kader van de besparingsmaatregelen waartoe werd beslist voor 2017 in de sector van de 

gezondheidszorg, wordt het bedrag uit lijn 900 « Burgerlijke aansprakelijkheid artsen » op 0,00 € gezet op 1 

januari 2017.  

 

1.2.5 Onderdeel B2 

Behalve voor de lijn waarvan sprake in de volgende alinea, werden, algemeen genomen, de bedragen vermeld 

in de verschillende rubrieken van onderdeel B2 op 1 januari 2017 gewoon overgenomen uit het vorige 
budget van de financiële middelen.  

 

In het kader van de besparingsmaatregelen waartoe werd beslist voor 2017 in de sector van de 

gezondheidszorg, wordt het bedrag uit lijn 700 « supplement actieve verbanden » op 0,00 € gezet op 1 

januari 2017.  

 



1.2.6 Onderdeel B3 

Algemeen genomen werden de bedragen vermeld in de verschillende rubrieken van onderdeel B3 gewoon 
overgenomen uit het voorgaande budget van de financiële middelen. 

 

1.2.7 Onderdeel B4 

Behalve voor de lijnen waarvan sprake in de volgende alinea’s, werden, algemeen genomen, de bedragen 

vermeld in de verschillende rubrieken van onderdeel B4 op 1 januari 2017 gewoon overgenomen uit het 

vorige budget van de financiële middelen.  

In het kader van de besparingsmaatregelen waartoe werd beslist voor 2017 in de sector van de 

gezondheidszorg, wordt het bedrag dat eventueel vermeld staat onder lijn 100 « Recyclage » verminderd met 
10% op 1 januari 2017.  

In het kader van de besparingsmaatregelen waartoe werd beslist voor 2017 in de sector van de 

gezondheidszorg, wordt de financiering van sommige elementen van B4 op 1 januari 2017 herberekend. Bij 

die herberekening wordt rekening gehouden met  het aantal verantwoorde bedden (met inbegrip van de 

plaatsen voor heelkundige daghospitalisatie) dat werd gebruikt bij het vaststellen van het budget van de 

financiële middelen betekend op 1 juli 2016 en de erkende bedden zoals gebruikt in het budget van de 

financiële middelen betekend op 1 juli 2016 voor de beddenindexen waarvoor geen verantwoorde bedden 

worden berekend of voor de ziekenhuizen bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2 met dien verstande dat in 

voorkomend geval 2% van de verantwoorde bedden C,D en E, met een minimum van 6 bedden, als bedden 
van intensieve aard beschouwd worden. 

De betrokken elementen zijn de volgende : 

- De financiering van de bedrijfsrevisor op lijn 400 

- De financiering van de hoofdgeneesheer op lijn 500 

- Het variabel gedeelte van de financiering van de gegevensregistraties op lijn 903 

- De bijkomende financiering toegekend op 1 januari 2009 voor permanente vorming op lijn 1510. 

De actualisatie van deze financiering gebeurt zonder aanpassing van de beschikbare nationale 

enveloppe van 861.676,17 euro (waarde op 1 januari 2017) voor de algemene ziekenhuizen en 

232.126,63 euro (waarde op 1 januari 2017) voor de psychiatrische ziekenhuizen. Deze budgetten 

worden verdeeld op 1 januari 2017 pro rata het aantal bedden van elk ziekenhuis zoals hierboven 

gedefinieerd. 

- De financiering van het Multidisciplinair algologisch team op 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 « Functie hemovigilantie », herberekend op 1 januari 2017. Die herberekening wordt 

uitgevoerd door voor de ziekenhuizen in kwestie rekening te houden met het aantal bloedzakjes 

2014 dat ter beschikking werd gesteld door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) zoals gebruikt voor het budget van de financiële middelen 

betekend op 1 juli 2016. 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 « Lokale coördinatiefunctie orgaandonatie », op lijn 2023.  De 

ziekenhuizen waarvoor de administratie beschikt over een nieuwe erkenning voor een functie 

« lokale donorcoördinatie » ontvangen bovendien op 1 januari 2017 de financiering voorzien in 



artikel 63sexties van het koninklijk besluit van 25 april 2002, berekend rekening houdend met het 

voorgaande.  

- De financiering toegekend voor de organisatie van de voedingsteams op lijn 2024 

- De financiering van de bemiddelingsfunctie op lijn 4300 

Op 1 januari 2017 worden de bedragen opgenomen in de lijnen 909 « Elektronisch patiëntendossier: 

Oneshot sokkel per ziekenhuis », 910 « Elektronisch patiëntendossier: Oneshot sokkel per bed » en 911 

Elektronisch patiëntendossier: Oneshot accelerator budget », enkel toegekend voor het 2de semester 2016, 

op 0,00 € gezet. 

Op 1 januari 2017 wordt, voor de betrokken ziekenhuizen, het bedrag opgenomen in lijn 1905 « RSZ-PPO 

nieuwe maatregelen 2016 » door twee gedeeld. Op 1 juli 2016 werd die financiering die werd toegekend 

voor het volledige jaar 2016 namelijk verdubbeld in lijn 1905 om de vereffening ervan te verzekeren over 
de laatste 6 maanden van 2016.  

Wat betreft de bedragen die zijn opgenomen in lijnen 2000 « Pilootstudies », is het misschien goed om toch 

te preciseren dat de bedragen van de contracten voor dienstjaar 2016 (van 1 januari 2016 tot 31 december 

2016) die niet geïntegreerd konden worden bij de betekening van het budget van de financiële middelen op 

1 juli 2016, aangezien we niet beschikten over het behoorlijk ondertekende contract in kwestie, geïntegreerd 

werden in het budget van financiële middelen op 1 januari 2017, in onderdeel B4 en in onderdeel C2 (als 
inhaalbedrag, lijn 200) om ervoor te zorgen dat ze vereffend worden in het 1ste semester 2016.  

Lijn 2004 « Pilootstudies artikel 63 § 3 1° » wordt op 0,00 gezet op 1 januari 2017 (zie hieronder de 
opmerking aangaande lijn 2005).  

Lijn 2005 kreeg op 1 januari 2017 de nieuwe benaming « Pilootstudies artikel 63, § 3 » aangezien in deze 
paragraaf 3, op 1 januari 2017 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een 1° en een 2°. 

In het kader van de besparingsmaatregelen waartoe werd beslist voor 2017 in de sector van de 

gezondheidszorg, wordt het totale bedrag van de financiering toegekend overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 74 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 opgenomen in lijn 4100 « Artikel 74 » op 1 januari 

2017 verminderd met een bedrag van 1.139.746 euro. Dat bedrag wordt verdeeld tussen de betrokken 

ziekenhuizen naar rata van het bedrag waarover ze beschikten, in toepassing van dit artikel 74, op 31 

december 2016. Er werd op 1 januari 2017 een nieuwe lijn 4101 « Besparing in het kader van het universitaire 
karakter van de algemene ziekenhuizen » gecreëerd voor het resultaat van de verdeling van dit bedrag. 

Op 1 januari 2017 wordt, voor de betrokken ziekenhuizen, het bedrag opgenomen in lijn 5001 « Classificatie 

van functie: IFIC » gedeeld door twee. Op 1 juli 2016 werd die financiering die werd toegekend voor heel 

het jaar 2016 verdubbeld in lijn 5001 om de vereffening ervan te verzekeren over de laatste 6 maanden van 
2016.  

Op 1 januari 2017 wordt een nieuwe lijn gecreëerd in onderdeel B4. Op die nieuwe lijn 7000 « Lineaire 

besparing januari 2017 » wordt, vanaf 1 januari 2017, het bedrag van de besparing van 18,7 miljoen euro 

ondergebracht waartoe werd beslist voor 2017 in de sector van de gezondheidszorg. Dat bedrag wordt 

verdeeld tussen de ziekenhuizen naar rata van de waarde van het totaal van de onderdelen B1 en B2 van elk 

ziekenhuis, zoals betekend op 1 juli 2016, ten opzichte van de waarde van het totaal van onderdelen B1 en 
B2 van heel het land, zoals betekend op 1 juli 2016. 

Een nieuwe bijlage B4 bevat de informatie die nodig is voor het goed begrip van de berekeningen waarvan 
sprake hierboven, die werden uitgevoerd op 1 januari 2017. 

1.2.8 Onderdelen B5, B6,  

Algemeen genomen werden de bedragen opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdelen B5 en 

B6, gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen 



1.2.9 Onderdeel B7 

In het kader van de besparingsmaatregelen waartoe werd beslist voor 2017 in de sector van de 

gezondheidszorg, wordt het totale bedrag, berekend overeenkomstig § 2 van artikel 77 van het koninklijk 

besluit van 25 april 2002, vastgesteld op zijn waarde op 31 december 2016, op 1 januari 2017 verminderd 

met een bedrag van 2.985.254 euro. Dat bedrag wordt verdeeld tussen de betrokken ziekenhuizen naar rata 

van het bedrag dat overeenstemt met de som per ziekenhuis van de bedragen opgenomen in lijnen 250, 

300, 600 en 800 van onderdeel B7, betekend op 1 juli 2016, ten opzichte van het totale bedrag voor alle 

betrokken ziekenhuizen van de som van de bedragen opgenomen in lijnen 250, 300, 600 en 800 van 
onderdeel B7 betekend op 1 juli 2016. 

Deze nieuwe berekening wordt opgenomen in de nieuwe lijn 7000 « Besparing in het kader van het 
universitaire karakter van de algemene ziekenhuizen » van onderdeel B7.  

 

1.2.10. Onderdelen B8 en B9 

Algemeen genomen werden de bedragen opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdelen B8 en 
B9 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen 

 

1.2.11 Onderdeel C2 

-) Lijn 200 « Massa C2 » is het onderwerp van een afzonderlijke bijlage bij de mededeling van het budget 

van de financiële middelen op 1 januari 2017, waarin u gemakkelijk de nieuwe toegekende inhaalbedragen 
zal kunnen identificeren.  

Deze bijlage vermeldt ook de inhaalbedragen die werden toegekend voor bepaalde pilootstudies; bij de 

pilootstudies waarvoor de financiering gedeeltelijk wordt toegekend onder lijn(en) 2000 en 2005 in 

onderdeel B4 en gedeeltelijk onder de vorm van een inhaalbedrag in onderdeel C2, staat er een asterisk in 

de afzonderlijke bijlage « Onderdeel B4 – lijn 2000 – Pilootstudies ». 

Op 1 januari 2017 wordt aan de betrokken ziekenhuizen, of ze nu wel of niet een bezwaar voor de Raad 

van State ingediend hadden, een bedrag terugbetaald dat overeenstemt met het rekenkundig gemiddelde 

van de bedragen opgenomen in Onderdeel B2 lijn 2310 « Besparing ligduur bevallingen 1.1.2015 » in de 

budgetten van de financiële middelen betekend op 1 januari 2015 en 1 juli 2015, via een positief inhaalbedrag 

dat is opgenomen in lijn 200 van onderdeel C2 betekend op 1 januari 2017.  

-) De volgende lijnen werden op  0,00 gezet op 1 januari 2017 :  

 Lijn 9402 « Compensatie met betrekking tot B1B2 op 1 juli 2015 » ;  

 Lijn 9403 « Compensatie met betrekking tot de indexatiehypothese op 1/07/2015 » ;  

 Lijn 9406 « RSZ-PPO actualisatie januari - juli 2016 » ;  

 Lijn 9407 « RSZ-PPO bedragen van januari tot juli 2016 – Positief – toe te kennen » ;  

 Lijn 9408 « RSZ-PPO bedragen van januari tot juli 2016 – Negatief – in te trekken » ;  

 Lijn 9409 « Forfait A2 op 1/01/2016 ». 

 

 

 



-) op 1 januari 2017 werden de volgende lijnen geschrapt omdat ze overbodig zijn geworden:  

 Lijn 9207 ;  

 Lijn 9208 ;  

 Lijn 9209 ;  

 Lijn 9210 ;  

 Lijn 9218 ;  

 Lijn 9219.   

-) De volgende lijnen werden gecreëerd in het budget van de financiële middelen op 1 januari 2017 ; 

 Lijn 9224 « Inhaalbedragen A1, A3 andere dan herzieningen » ;  

 Lijn 9410 « Compensatie m.b.t B2 op 1 juli 2016 ».  

Enige toelichting aangaande deze nieuwe lijn 9410. Er werd vastgesteld dat  er, bij de berekening van 

onderdeel B2 op 1 juli 2016 van de algemene ziekenhuizen, werd vergeten om, voor de berekening van de 

verantwoorde activiteit in heelkundige daghospitalisatie (en dus voor het bepalen van het aantal 

verantwoorde plaatsen voor heelkundige daghospitalisatie), rekening te houden met een aantal codes voor 

chirurgische prestaties. Die codes zijn de volgende: 229176, 241091, 241150, 241312, 241872, 241916, 

241931, 354351, 475996. Bijgevolg werd beslist om die anomalie te corrigeren door onderdeel B2 van de 

betrokken ziekenhuizen op 1 juli 2016 te herberekenen (maar die correctie leidt niet noodzakelijk voor alle 

ziekenhuizen tot een wijziging van het aantal verantwoorde plaatsen voor heelkundige daghospitalisatie, 

zoals berekend op 1 juli 2016), waarbij rekening wordt gehouden met die vergeten codes maar waarbij de 
waarde van het punt zoals vastgesteld op 1 juli 2016 constant wordt gehouden. 

Een nieuwe bijlage B2 op 1 juli 2016 wordt bij de betekening van het budget van de financiële middelen op 

1 januari 2017 gevoegd enkel voor de ziekenhuizen waarvoor het aantal verantwoorde plaatsen voor 

heelkundige daghospitalisatie, na correctie, is toegenomen ten opzichte van voor de correctie. 

Het positieve inhaalbedrag dat moet worden toegekend na afloop van die correctie stemt overeen met het 

verschil (geïndexeerd met 2%) tussen de berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2016 gecorrigeerd op 1 

januari 2017 en deze die werd uitgevoerd op 1 juli 2016. Om de vereffening van dat inhaalbedrag, toegekend 

voor het geheel van de periode 1 juli 2016 – 30 juni 2017, te verzekeren over de periode van 1 januari 2017 
tot 30 juni 2017, wordt dat inhaalbedrag verdubbeld op 1 januari 2017. 

 

1.2.12. Onderdeel C3  

Algemeen genomen werden de bedragen vermeld onder onderdeel C3 gewoon overgenomen uit het 
voorgaande budget van de financiële middelen. 

 

1.2.13 Onderdeel C4 

Onderdeel C4 werd niet herberekend op  1 januari 2017, behalve voor de psychiatrische ziekenhuizen die, 

ten opzichte van de geldende situatie op 1 juli 2016, bedden hebben bevroren, en waarvoor bijgevolg 
onderdeel C4 op 0,00 € moet worden gebracht.  

 

 



2. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017. 

Algemeen genomen zijn de gegevens die werden gebruikt voor de vereffening van het budget van de 

financiële middelen op 1 januari 2017 identiek aan deze die werden gebruikt voor de vereffening van het 

budget van de financiële middelen op 1 juli 2016, tenzij er een flagrante fout werd vastgesteld door de 

Administratie (en in dat geval werd het betrokken ziekenhuis hiervan ingelicht) of als het referentieaantal 

(voor de psychiatrische ziekenhuizen) werd gewijzigd naar aanleiding van een wijziging van het aantal 
erkende bedden of een nieuwe bevriezing van bedden. 

 

3. Herinnering 

De medewerker die bij de dienst Financiering van de Ziekenhuizen uw dossier beheert, is ter beschikking 

voor elke vraag naar inlichtingen of verduidelijkingen over de berekenings- en vereffeningsmodaliteiten van 
het budget van de financiële middelen op 1 januari 2017.  

Voor al wat dienen kan is deze nota ter beschikking op de website van de FOD Volksgezondheid 

www.health.fgov.be: Home àGezondheidszorg àVerzorgingsinstellingen àFinanciering 

àZiekenhuizen à B. Budget van de financiële middelenà 5. Technische nota’s à nota bij de mededeling 
van het BFM op 1 januari 2017. 

 


