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Technische nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2019. 

 
 
 
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 2019, 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 het budget van financiële middelen op 1 januari 2019. 
 
 
1. De vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2019 
 
1.1 Algemeen 
 
 
1.1.1 De bedragen in de eerste kolom van de samenvattende tabel van het budget van financiële middelen op 
1 januari 2019 worden gewoon overgenomen uit de 3de kolom van de samenvattende tabel van het budget 
van financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2018. 
De bedragen in de tweede kolom van de samenvattende tabel van het budget van financiële middelen op 1 
januari 2019 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 financiële middelen op 1 
januari 2019 werden gewoon overgenomen uit de tweede kolom van deze tabel. 
De bedragen in de vierde kolom van de samenvattende tabel van het budget van financiële middelen op 1 
januari 2019 zijn de bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel waarop een coëfficiënt van 1,016667 
wordt toegepast, wat overeenstemt met de indexhypothese voor financieringsjaar 1 juli 2018 – 30 juni 2019, 
waarbij een indexering effectief plaatsvond op 1 september 2018. Aangezien in het budget van financiële 
middelen van de ziekenhuizen dat werd betekend op 1 juli 2018 de indexeringshypothese gebaseerd was op 
een indexering die moest plaatsvinden op 1 oktober 2018,  wordt een inhaalbedrag berekend voor de periode 
1 juli 2018 – 31 december 2018 om rekening te houden met de effectieve datum van de indexering van het 
budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. Dat inhaalbedrag waarvan de berekeningswijze vermeld 
wordt in een afzonderlijke bijlage, is opgenomen in lijn 9505 van onderdeel C2 van het budget van financiële 
middelen zoals betekend op 1 januari 2019. Om de vereffening ervan te verzekeren over een periode van 6 
maanden, van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019, werd dat inhaalbedrag verdubbeld.  
 
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 op 1 juli 2018 nog niet is afgesloten, kan het zijn dat het budget van financiële 
middelen, zoals betekend op 1 januari 2019, nog niet werd aangepast in functie van de antwoorden die 
werden gegeven op die opmerkingen.  
Het is misschien nuttig eraan te herinneren dat wanneer een nieuw budget van financiële middelen wordt 
betekend, indien een ziekenhuis vaststelt dat er nog fouten uit een vorig budget van financiële middelen 
aanwezig zijn die niet werden gecorrigeerd, het ziekenhuis de reeds geformuleerde opmerkingen dient te 
herhalen, zoniet gaat de administratie ervan uit dat het ziekenhuis, formeel of stilzwijgend, zijn akkoord heeft 
gegeven voor het laatste bekendgemaakte budget van financiële middelen. 
 
 
1.1.2. Aangezien sinds 1 juli 2018 de volledige procedure werd afgerond voor een bijkomende reeks 
herzieningsdossiers van het budget van financiële middelen die betrekking hebben op boek- en 
financieringsjaren 2011 - 2012, werd beslist om in het budget van financiële middelen betekend op 1 
januari 2019, in onderdeel C2, de inhaalbedragen te vereffenen die het resultaat zijn van die dossiers. 
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Op dezelfde manier werd beslist om, aangezien de budgettaire impact van de integratie van de resultaten 
van die herzieningen in het budget van financiële middelen gekend is, in het budget van financiële 
middelen betekend op 1 januari 2019 de gevolgen op te nemen van die herzieningen in termen van budget 
(de gevolgen van de herziening 2012 voor de verschillende herzienbare elementen van de onderdelen A1 
met inbegrip van de aanloopkosten, A3, B4, B9 en C3 van het bovengenoemde budget). 
 
 
 
1.1.3. Wat betreft de vereffening van de forfaitaire financieringen die momenteel vervat zijn in onderdelen A1 
en A3 van het budget van 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 2019 moest gebeuren via het 
budget van financiële middelen, en zo ja, of de huidige modaliteiten moesten worden toegepast, dan wel of 
dit volgens nieuwe modaliteiten moest gebeuren. De beslissing die werd genomen door elk van de betrokken 
ministers voor de ziekenhuizen waarvoor deze bevoegd is inzake financiering van ziekenhuisinfrastructuur en 
–uitrusting werd gemeld aan de ziekenhuizen van de gefedereerde entiteit in kwestie. 
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 financiële middelen zoals 
betekend op 1 januari 2019.  
In de zogenaamde « vierkolommentabel » van het BFM op 1 januari 2019, 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. 
 
 

1.2 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 
financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2019, konden 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 A2, 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 financiële middelen. Met het oog op de samenhang wordt de berekeningsbasis van 
onderdeel A2 ook verlaagd met de inhaalbedragen van onderdelen A1 of A3.  
 
 
 
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 financiële middelen zoals 
betekend op 1 juli 2018. 
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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 Gewestminister zijn akkoord heeft verleend aangaande de integratie van deze bedragen in  
het budget van financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2019, 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 op 1 januari 2019 gewoon overgenomen uit het vorige budget van 
financiële middelen. 
 
1.2.4 Onderdelen B1 en B2 
 
Algemeen genomen werden de bedragen opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdelen B1 en B2 
op 1 januari 2019 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. 
 
1.2.5 Onderdeel B3 
 
Tenzij er recent nieuwe apparatuur werd erkend, werden de bedragen vermeld in de verschillende rubrieken 
van onderdeel B3 op 1 januari 2019 algemeen genomen gewoon overgenomen uit het vorige budget van 
financiële middelen. 
 
1.2.6 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 2019 gewoon overgenomen uit het vorige 
budget van financiële middelen. 
 
-) De financiering op lijn 907 (“Elektronisch patiëntendossier : acceleratorbudget”) en/of 908 (“Elektronisch 
patiëntendossier : early adopterbudget”) werd op 1 januari 2019 aangepast voor deze ziekenhuizen dewelke niet 
voldeden aan de voorwaarden. Een nota met uitleg met betrekking tot de toegepaste budgetvermindering werd 
toegevoegd aan de betekening van het budget van financiële middelen van 1 januari 2019 van de betrokken 
ziekenhuizen. Deze vermindering van financiering werd effectief vanaf 1 juli 2018, vandaar dat een negatief 
inhaalbedrag via lijn 200 van Onderdeel C2 van het budget van financiële middelen werd berekend voor de 
betrokken ziekenhuizen op  1 januari 2019 voor de periode 1 juli 2018 – 31 december 2018. 
 
-) Wat betreft de bedragen uit lijnen 2000 « Pilootstudies », is het goed om te preciseren dat de bedragen van de 
contracten die betrekking hebben op boekjaar 2018 (van 1 januari 2018 tot 31 december 2018) die niet 
geïntegreerd konden worden bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2018, omdat 
we niet konden beschikken over het behoorlijk ondertekende contract in kwestie, geïntegreerd werden in het 
budget van financiële middelen op 1 januari 2019, in onderdeel B4 en in onderdeel C2 (als inhaalbedrag, lijn 
200) om de vereffening ervan te verzekeren tijdens het 1ste semester 2019. 
 
-) Op 1 januari 2019 werd het bedrag opgenomen in lijn 2600 « MPG van de PVT » op 0,00 gezet. 
De overgangsperiode die voortvloeit uit het Protocol van 15 mei 2014 afgesloten tussen de Federale Staat, de 
Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de 
uitoefening van de aan die deelstaten toegewezen bevoegdheden op het vlak van volksgezondheid en 
gezondheidszorg tijdens de overgangsperiode in het kader van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met 
betrekking tot de Zesde Staatshervorming loopt immers af op 31 december 2018. De deelstaten zijn dus 
volledig bevoegd voor de financiering van de PVT vanaf 1 januari 2019. 
 
1.2.7 Onderdelen B5 en 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. 
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1.2.8. Onderdeel B7 
 
Er werd beslist om vanaf 1 januari 2019 de opleiding van de artsen kandidaat-specialisten niet meer te 
financieren via het budget van financiële middelen, maar rechtstreeks door het RIZIV.  
Naar aanleiding van die beslissing wordt op 1 januari 2019, voor de ziekenhuizen B7A en de ziekenhuizen B7B: 

- het bedrag op lijn 800 « Massa D » op 0,00 gezet;  
- het bedrag op lijn 900 « Onderdeel B7A » verminderd met de financiering van de opleiding 

berekend op 1 juli 2018;  
- het bedrag op lijn 7000 « Besparing van toepassing op UNIV. kar. Van de ALG Ziek. » aangepast 

om rekening te houden met de transfer van de financiering van de opleiding naar het RIZIV.  
 

Alle ziekenhuizen B7A en alle ziekenhuizen B7B worden per brief op de hoogte gebracht van de 
berekeningsmodaliteiten van de wijzigingen die werden aangebracht aan elk van de vermelde lijnen op 1 januari 
2019.  
 
De lijnen 330 « Eerste NMR », 360 « Budget klinische biologie » en 400 « Massa B » die al sinds lang niet meer 
worden gebruikt, werden geschrapt op 1 januari 2019.  
  
1.2.9 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. 
 
1.2.10 Onderdeel C2 
 
-) Lijn 200 « Massa C2 » is het onderwerp van een afzonderlijke bijlage bij de betekening van het budget van 
financiële middelen op 1 januari 2019, waarin u gemakkelijk de nieuwe toegekende inhaalbedragen zal kunnen 
identificeren.  
Die bijlage vermeldt ook de inhaalbedragen die werden toegekend voor bepaalde pilootstudies; bij de 
pilootstudies waarvoor de financiering gedeeltelijk wordt toegekend onder lijn(en) 2000 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 ».  
 
-) De volgende lijnen werden op 0,00 gezet op 1 januari 2019:  

- Lijn 9500 Pensioen stat. Act. art 73 §7 – actualisatie 1ste semester 2018;  
 - Lijn 9501 Pensioen stat. Act. art 73 §7 – inhaalbedrag 1ste semester 2018;  
 - Lijn 9502 Pensioen Stat. Supp. 2016 - inhaalbedrag 1ste semester 2018;  
 - Lijn 9503 Pensioen Stat. Supp. 2018 - inhaalbedrag 1ste semester 2018;  
 - Lijn 9504 Maatregelen IFIC 2018 - inhaalbedrag 1ste semester 2018.  
 
 -) De volgende lijnen werden op 1 januari 2019 geschrapt omdat ze overbodig geworden zijn:  
 - Lijn 9422 EPD Herverdeling gerecupereerd budget; 
 - Lijn 9424 Compensatie m.b.t. B2 op 1 juli 2017; 
 - Lijn 9425 Compensatie m.b.t. B4 op 1 juli 2017. 

 
-) De volgende lijn werd gecreëerd in het budget van financiële middelen op 1 januari 2019: 
 - Lijn 9505 Compensatie m.b.t. indexhypothese op 1/7/2018. 
  
1.2.11. Onderdeel C3  
 
Algemeen genomen werden de bedragen vermeld onder onderdeel C3 gewoon overgenomen uit het 
voorgaande budget van financiële middelen. 
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1.2.12., Aangezien Onderdeel C4 op 1 juli 2018 werd afgeschaft verschijnt dit Onderdeel niet meer in de tabel 
“4 kolommen” van het budget van financiële middelen van 1 januari 2019.  

 
 

2. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2019. 
 
Algemeen genomen zijn de gegevens die werden gebruikt voor de vereffening van het budget van financiële 
middelen op 1 januari 2019 identiek aan deze die werden gebruikt voor de vereffening van het budget van 
financiële middelen op 1 juli 2018, tenzij er een flagrante fout werd vastgesteld door de Administratie (en in dat 
geval werd het betrokken ziekenhuis hierover 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, staat ter beschikking 
voor elke vraag naar inlichtingen of verduidelijkingen over de berekenings- en vereffeningsmodaliteiten van het 
budget van financiële middelen op 1 januari 2019.  
 
Voor al wat dienen kan is deze nota beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid 

www.health.fgov.be: Home Organisatie van de Gezondheidszorg  Financiering ziekenhuizen  

Ziekenhuizen  B. Budget van financiële middelen Punt 4. Technische nota’s 
 

  
--------------------------------------------------------------- 

http://www.health.fgov.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/index.htm
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Financing/index.htm

