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Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2016. 

 
 
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 2016, en dat zowel wat betreft de oorsprong van de opgegeven bedragen als, 
desgevallend, de aangewende berekeningswijze 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 2016. 
 
 
1. De vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2016. 
 
1.1 Algemeen 
 
1.1.1 In de mate dat, op het ogenblik dat deze nota werd opgesteld, de wettelijke termijn van 30 dagen 
waarbinnen de eventuele opmerkingen ten aanzien van het budget van de financiële middelen zoals betekend 
op 1 juli 2015 nog niet is afgesloten, kan het zijn dat het budget van de financiële middelen zoals betekend op 
1 januari 2016 niet werd aangepast aan fouten die in het budget van de financiële middelen zoals betekend op 
1 juli 2015 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 2016 worden gewoon overgenomen uit de 3de kolom van de samenvattende tabel van het budget van 
de financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2015. 
De bedragen in de tweede kolom van de samenvattende tabel van het budget van de financiële middelen op 1 
januari 2016 werden ofwel overgenomen uit de eerste kolom van ditzelfde 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 2016 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 2016 zijn de bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel; in het budget van de financiële middelen 
op 1 januari 2016 werd namelijk geen enkele indexeringshypothese weerhouden voor het financieringsjaar 1 
juli 2015 – 30 juni 2016.  
 
1.1.2. Er werd beslist om te wachten tot 1 juli 2016 met zowel de toekenning van de inhaalbedragen die zijn 
toe te kennen in onderdeel C2 van het budget van de financiële middelen als met de integratie van de impact 
in budgettaire termen (voor de verschillende herzienbare elementen die een ‘recurrente’ impact hebben) die 
resulteren uit de herzieningen van het budget van de financiële middelen van de ziekenhuizen voor de 
dienstjaren 2009-2010.  
Het is namelijk zo dat ingevolge de Zesde Staatshervorming en sinds de overdracht naar de 
Gemeenschappen en Gewesten op 1 juli 2014 van de bevoegdheid inzake de financiering van de 
ziekenhuisinfrastructuur en –uitrusting, de toekenning van de compensaties en de integratie in het budget van 
de financiële middelen van de ziekenhuizen van de budgettaire impact die resulteert uit de herziening van 
deze budgetten, voor de bedragen die betrekking hebben op onderdelen A1 (en C1) en A3,  het voorafgaand 
akkoord van de Gemeenschaps- of Gewestminister die bevoegd is voor gezondheid vereist is. 
Overeenkomstig het protocolakkoord van 15 mei 2014, moest de toekenning van deze compensaties en van 
deze budgettaire impact in het budget van de financiële middelen dat op 1 januari 2016 moest worden 
betekend, het voorwerp uitmaken van een expliciete aanvraag die tegen 31 oktober 2015 door de 
administratie van de FOD Volksgezondheid werd gericht aan de voornoemde Ministers. Op dit ogenblik is 
de procedure rond de behandeling van de herzieningsdossiers van het budget van de financiële middelen met 
betrekking tot de boek- en financieringsjaren 2009 en 2010 voor te weinig ziekenhuizen afgerond, en 
bijgevolg werd het billijker geacht om te wachten tot deze procedure is afgerond voor alle (of bijna alle) 
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ziekenhuizen, om deze compensaties te vereffenen en de betreffende elementen van onderdelen A1 en A3 
aan te passen.  
Anderzijds werd, vanuit een coherentiebekommernis en om dubbel werk te voorkomen, eveneens beslist om 
voor alle onderdelen andere dan A1 en A3 van het budget van de financiële middelen, de inhaalbedragen die 
voortvloeien uit de herzieningen van het budget van de financiële middelen met betrekking tot diezelfde 
dienstjaren 2009 en 2010, en de budgettaire impact van die herzieningen te vereffenen en te integreren 
tegelijk met de onderdelen A1 en A3.  
In principe (maar voor onderdelen A1 en A3 zal dat 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 2009 en 2010, bijgevolg moeten gebeuren in het 
budget van de financiële middelen dat zal worden betekend op 1 juli 2016. 
 
1.1.3. 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 2016 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. 
Hieronder vindt u de beslissing die elke betrokken Minister heeft genomen voor de ziekenhuizen waarvoor 
deze bevoegd is inzake financiering van ziekenhuisinfrastructuur en –uitrusting :  

-) voor de ziekenhuizen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap : status quo op 1 januari 
2016, behoud binnen het BFM op 1 januari 2016 van 100% van de forfaitaire financieringsbedragen 
A1 en A3 ; 
-) voor de ziekenhuizen onder de bevoegdheid van de COCOM : status quo op 1 januari 2016, behoud 
binnen het BFM op 1 januari 2016 van 100% van de forfaitaire financieringsbedragen A1 en A3 ; 
-) voor de ziekenhuizen onder de bevoegdheid van de COCOF : de voor gezondheid bevoegde 
minister van de COCOF heeft haar keuze niet laten kennen en dus werd beslist om de forfaitaire 
financieringsbedragen A1 binnen het BFM te behouden (geen van beide COCOF-ziekenhuizen heeft 
een onderdeel A3 in zijn BFM);  
-) voor de ziekenhuizen onder de bevoegdheid van de Waals-Brusselse Federatie (Franse 
Gemeenschap): de forfaitaire financieringsbedragen A1 en A3 worden op 1 januari 2016 binnen het 
BFM tot nul herleid; 
-) voor de ziekenhuizen onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest : status quo op 1 januari 2016, 
behoud in het BFM op 1 januari 2016 van 100% van de forfaitaire financieringsbedragen A1 en A3 ; 
-) voor de ziekenhuizen onder de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap : op 1 januari 2016 
worden de bedragen van de forfaitaire financieringsbedragen A1 en A3 verminderd met een bedrag dat 
overeenstemt met een afschrijvingsannuïteit van het betrokken type goederen (met een bedrag dat 
overeenstemt met 20% van de verschillende forfaitaire bedragen die betrekking hebben op medisch 
materiaal A1 en rollend materieel, met een bedrag dat overeenstemt met 10% van de verschillende 
forfaitaire bedragen die betrekking hebben op niet-medisch en roerend materiaal A1, met een bedrag 
dat overeenstemt met 1/7de  van het forfaitaire bedrag dat in onderdeel A3 wordt toegewezen aan RMN 
apparatuur, de ziekenhuizen van de Duitstalige Gemeenschap beschikken over geen enkele financiering 
voor radiotherapie en voor Petscan in onderdeel A3 van hun BFM); 

 
Naargelang van de beslissing die wordt 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 2016. Bij ontstentenis van een beslissing die door de betrokken bevoegde minister werd 
medegedeeld aan de FOD Volksgezondheid binnen een termijn die het mogelijk maakte die beslissing nog mee 
te nemen in het budget van de financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2016, werd de vereffening van 
de betreffende forfaitaire financieringen behouden in het budget van de financiële middelen.            
 
In de zogenaamde ‘vierkolommentabel’ van het BFM op 1 januari 2016, 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 ;  
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-) wat betreft onderdeel A3 : 600, 700, 1600, 1601 et 2600. 
 
 
1.1.4. In het kader van de vaststelling van het budget van de financiële middelen op 1 januari 2016, wordt 
rekening gehouden met de laatste erkenningen (van bedden, zorgprogramma’s, diensten, functies,…) voor 
zover de hele procedure die daarop betrekking heeft is afgerond, dat wil zeggen tot en met de mededeling 
middels een door de Minister van Volksgezondheid ondertekende brief aan het RIZIV van de nieuwe 
erkenning en/of van de aanpassing van de betreffende erkenning.  Wanneer de toekenning van deze nieuwe 
erkenning(en) financiële gevolgen heeft voor de onderdelen A1 en A3 van het budget van de financiële 
middelen van de betrokken ziekenhuizen, dan mogen deze financiële gevolgen bovendien (naast de afronding 
van de hierboven bedoelde na te leven procedure) slechts in het budget van de financiële middelen van de 
betreffende ziekenhuizen geïntegreerd worden voor zover de voor gezondheid bevoegde minister(s) van de 
betrokken gefedereerde entiteit hiertoe formeel en voorafgaandelijk zijn/hun akkoord hebben verleend. 
Indien deze procedure dus niet tijdig werd afgerond of indien dit akkoord niet op tijd kon worden gevraagd 
opdat er rekening zou kunnen worden gehouden met de nieuwe erkenningen die werden verkregen in de 
laatste weken voorafgaand aan de vaststelling van het budget van de financiële middelen op 1 januari 2016, en 
indien er bij ontstentenis daarvan wettelijke bepalingen zijn die expliciet erin voorzien dat de financiering van 
een element van bovengenoemd budget wordt berekend op basis van de erkenningen (van bedden) zoals die 
gekend zijn op het ogenblik van de berekening van deze financiering, zal er bijgevolg rekening worden 
gehouden met deze erkenningen en met hun financiële gevolgen op het ogenblik van de vaststelling van het 
budget van de financiële middelen op 1 juli 2016, en desgevallend zal er een inhaalbedrag worden toegekend 
voor de periode verstreken tussen de datum van de betreffende erkenning en 30 juni 2016.  

 
1.2 Onderdeel per onderdeel 

 
1.2.1. Onderdeel A1 
Behalve wat in herinnering wordt gebracht onder de punten 1.1.3 (vereffening van de forfaitaire financieringen 
opgesomd in onderdelen A1 en A3) en 1.1.4 hierboven, konden, op basis van de aanvraag die u heeft 
ingediend en voor zover de voor gezondheid bevoegde Gemeenschaps- of Gewestminister(s) zijn/hun 
akkoord heeft/hebben verleend aangaande de integratie van deze bedragen in het budget van de financiële 
middelen zoals betekend op 1 januari 2016, provisionele aanpassingen van onderdeel A1, vermeld op lijnen 
1202 en 9510 tot 9560, worden toegekend in geval van nieuwe bouwwerken (en uitbreidingen) of 
herconditionering van bestaande gebouwen (dit met inbegrip van de eventuele aanloopkosten).  

 
Het is wellicht goed eraan te herinneren dat in 2016 geen nieuwe forfaitaire financiering wordt toegekend om 
de afschrijvingslast te dekken van herconditioneringswerken die in 2016 voor het eerst worden afgeschreven.  
De dekkingsmodaliteiten van de lasten van deze herconditioneringswerken die voor het eerst in 2016 worden 
afgeschreven en die niet worden bedoeld in artikel 47/9, § 4, 2° en 3° van de bijzondere wet van 16 januari 
1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, zullen moeten worden bepaald door de 
betrokken bevoegde gemeenschaps- of gewestminister(s). Dat is ook het geval voor alle investeringen van 
welke aard ook, die niet vallen onder het hoger bedoelde artikel.  

 
 
1.2.2. Onderdeel  A2 
De berekeningsbasis van onderdeel A2 is 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.  
 
Op 1 januari 2016 wordt onderdeel A2 berekend door gebruik te maken van een intrestvoet van 3,68 %  als 
laagste intrestvoet van de markt.  
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 2015. 
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1.2.3. Onderdeel A3: 
Behalve wat in herinnering wordt gebracht onder de punten 1.1.3 (vereffening van de forfaitaire financieringen 
opgesomd in onderdelen A1 en A3) en 1.1.4 hierboven, konden, op basis van de aanvraag die u heeft ingediend 
en voor zover de voor gezondheid bevoegde Gemeenschaps- of Gewestminister(s) zijn/hun akkoord 
heeft/hebben verleend aangaande de integratie van deze bedragen in het budget van de financiële middelen 
zoals betekend op 1 januari 2016, provisionele aanpassingen van onderdeel A3 (vermeld op lijnen 9500, 9510 
en 9520) worden toegekend in geval van gesubsidieerde nieuwe bouwwerken (en gesubsidieerde uitbreidingen) 
of gesubsidieerde herconditioneringswerken van bestaande gebouwen.  
 
 
1.2.4. Onderdeel B1. 
 
1.2.4.1. De niet-psychiatrische ziekenhuizen met uitzondering van de ziekenhuizen en diensten die uitsluitend 
beschikken over erkende Sp en/of G en/of palliatieve Sp bedden, al dan niet in combinatie met erkende 
bedden onder index A, T of K. 
 
In het BFM betekend op 1 januari 2016 wordt het nieuwe onderdeel B1 overgenomen zoals berekend op 1 juli 
2015 voor de ziekenhuizen ‘binnen systeem’.  
 
Voor de berekening van dit nieuwe onderdeel B1 op 1 juli 2015, wordt het per ziekenhuisgroep beschikbare 
budget overeenkomstig artikel 42, § 1, 1ste bewerking van het koninklijk besluit van 25 april 2002 
samengesteld uit de budgetten waarover de ziekenhuizen van elke groep beschikten op de dag voorafgaand aan 
het dienstjaar waarin het budget B1 werd vastgesteld, min de internaatkosten. Praktisch gezien is het 
beschikbare budget per groep samengesteld uit de som van de budgetten B1 uit de bijlage B1 van het budget 
van financiële middelen op 1 juli 2014, geïndexeerd met 2% vóór toepassing van de achtste bewerking van de 
berekening van onderdeel B1 en met aftrek van de ‘historische’ internaatkosten – uitgedrukt onder dezelfde 
index als de bedragen waarvan hierboven sprake. 
 
Het beschikbare budget per groep kan bovendien worden aangepast ingevolge enerzijds de eventuele 
toevoeging of uitsluiting van één of meerdere ziekenhuizen (instroom of uitstroom ten aanzien van het 
‘systeem’) en anderzijds het meenemen van de budgetwijzigingen die voortvloeien uit wijzigingen in bedden die 
hebben plaatsgevonden vóór de referentieperiode van de gegevens die hebben gediend voor de berekening van 
dit onderdeel B1. Die budgetwijzigingen in lijnen “9000” zijn dus “verplaatst” naar het beschikbare budget van 
de groep waartoe het betrokken ziekenhuis behoort; zij zijn dus niet langer opgenomen in lijnen “9000”.   
De gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de werkeenheden hebben betrekking op het 
dienstjaar 2013 en zijn afkomstig uit "Finhosta 2013", dit wil zeggen uit de enquête die door de administratie 
werd verwezenlijkt via de ministeriële omzendbrief van 14 oktober 2014; deze gegevens werden door de 
Administratie nagekeken en desgevallend naar aanleiding van deze controle aangepast nadat de aanpassingen 
werden gemeld aan het betreffende ziekenhuis. Deze werkeenheden omvatten de gegevens betreffende het 
chirurgisch dagziekenhuis. 
 
Het bedrag weerhouden voor het internaat werd niet herzien ten aanzien van het bedrag dat voorkomt in de 
berekening van onderdeel B1 op 1 juli 2014 (behalve dat het werd geïndexeerd). Dit bedrag wordt niet 
meegenomen in de samenstelling van het beschikbare budget van de betrokken ziekenhuisgroep. Bijgevolg 
gebeurt de integratie ervan in de berekening van onderdeel B1, nadat de 8ste bewerking van deze berekening 
werd gedaan.    
 
Voor de berekening van de correctie ‘verantwoorde activiteit’  zijn de gerealiseerde dagen deze met betrekking 
tot de 1ste en 2de trimester 2012 die zijn doorgegeven in de applicatie “Finhosta” 2012, die werden nagekeken 
door de Administratie. De verantwoorde dagen werden berekend op basis van de MZG-registraties van het 
jaar 2012.  
 
Een afzonderlijke verklarende nota van het nationaal beschikbare budget wordt als bijlage gevoegd bij de 
betekening van het budget van de financiële middelen op 1 januari 2016.  
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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 wordt vastgesteld op 1 juli 2015 op basis van de 
verdeling van een nationaal beschikbaar budget), blijft onderdeel B2 (lijn 200) onveranderd ten opzichte van de 
waarde ervan op 31 december 2015.  
 
De financiering van de transportkosten van K-patiënten (lijn 600) werd herberekend op 1 juli 2015 rekening 
houdend met de erkende K-bedden zoals gekend op het ogenblik van de berekening van het nieuwe onderdeel 
B1 op 1 juli 2015.  
 
In vergelijking met de bedragen die op 1 juli 2014 in aanmerking werden genomen, werden het op nationaal 
niveau beschikbare budget voor de financiering van de sociale dienst G-bedden (lijn 700) en de financiering 
van de sociale dienst (lijn 800) in vergelijking met deze financieringen op 1 juli 2014, verhoogd met een 
coëfficiënt van 1,02 (indexaanpassing op 1 december 2012). 
De verantwoorde G-bedden die in aanmerking werden genomen voor de berekening van de financiering van 
de sociale dienst G zijn gehaald uit de nieuwe berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2015 (zie verder). 
Het aantal verantwoorde dagen die in aanmerking werden genomen voor de berekening van de aanvullende 
financiering toegekend voor de sociale dienst, is gehaald uit de nieuwe berekening van onderdeel B2 op 1 juli 
2015 (zie verder) en de deciel waarin het ziekenhuis is geklasseerd is afkomstig uit onderdeel B8 zoals 
vastgesteld op 1 juli 2015 (lijn 201).   
 
In de mate dat deze nieuwe berekeningen (van lijnen 200, 600, 700 en 800) hadden moeten worden 
geïntegreerd in het budget van de financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2015, terwijl dit in werkelijkheid 
pas in het budget van de financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2016 gebeurt, moet voor het tweede 
semester 2015 een inhaalbedrag worden toegekend, vermeld in onderdeel C2 op lijn 9402. De 
berekeningsmodaliteiten van dit inhaalbedrag staan in bijlage “Onderdeel C2 : compensatie met betrekking tot 
B1B2 op 1 juli 2015” van onderdeel C2, gevoegd bij de betekening van het budget van de financiële middelen 
op 1 januari 2016. Het berekende inhaalbedrag wordt vereffend over een periode van 6 maanden vanaf 1 
januari 2016 (en wordt dus verdubbeld om de vereffening ervan over dit half jaar te garanderen). 
 
1.2.4.2.De andere ziekenhuizen dan die bedoeld onder punt 1.2.4.1. 
 
Algemeen genomen werden de bedragen vermeld in de verschillende rubrieken van onderdeel B1 gewoon 
overgenomen uit het voorgaande budget van de financiële middelen. 
 
 
 
 
1.2.5. Onderdeel B2 
 
1.2.5.1. De niet-psychiatrische ziekenhuizen met uitzondering van de ziekenhuizen en diensten die enkel 
beschikken over erkende Sp- en/of G-bedden en/of palliatieve Sp bedden Sp, al dan niet in combinatie met 
erkende bedden onder index A, T of K. 
 
In het BFM betekend op 1 januari 2016 wordt het nieuwe onderdeel B2 weergegeven zoals berekend op 1 juli 
2015 voor de ziekenhuizen ‘binnen systeem’ 
 
Dit nieuw onderdeel B2 wordt berekend op 1 juli 2015 waarbij enerzijds, de verantwoorde activiteit wordt 
bijgewerkt op basis van de gegevens van de MZG-registraties van het 1ste en 2de semester 2012, en anderzijds, 
de RIZIV-verstrekkingen op basis van de verstrekkingen voor de jaren 2012 en 2013. 
Het nationaal beschikbare budget kan worden gewijzigd ten aanzien van het op 1 juli 2014 toegekende budget, 
omwille van enerzijds de eventuele opname dan wel de verwijdering van een of meer ziekenhuizen (die in of 
uit het “systeem” stappen), en anderzijds, omwille van budgetwijzigingen in de berekening van het huidige 
budget van het ziekenhuis (de som van de huidige budgetten van de verschillende ziekenhuizen vormt het 
nationaal beschikbare budget), die een gevolg zijn van beddenwijzigingen vóór de referentieperiode van de 
voor de berekening van dit onderdeel B2 gehanteerde gegevens. Die budgetwijzigingen in lijnen “9000” zijn 
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dus “verplaatst” in het onder alle ziekenhuizen te verdelen nationaal beschikbare budget; zij zijn dus niet langer 
opgenomen in lijnen “9000”.  
 
Een afzonderlijke verklarende nota van het nationaal beschikbare budget wordt als bijlage gevoegd bij de 
betekening van het budget van de financiële middelen op 1 juli 2016.  
 
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-gegevens van de eerste en tweede 
semesters 2012, het aantal bevallingen 2013 zoals door de betrokken ziekenhuizen medegedeeld in de 
gegevens van «Finhosta» 2013, de ontslagen 2012 zoals medegedeeld via de jaarlijkse 
gegevensverzameling (2012) « Finhosta »  
Het is nuttig om te herinneren aan het belang voor de ziekenhuizen om aan deze gegevensinzameling alle 
gewenste aandacht te besteden aangezien overeenkomstig de bepalingen van bijlage 3, punt 3.6.4. van het 
koninklijk besluit van 25 april 2002, de exhaustiviteit van de MZG-registraties wordt nagekeken voor de 
betrokken beddenindexen - C, C+D, D, I, L, E, G, M, MIC en NIC – op basis van de vergelijking tussen 
het aantal ontslagen MZG en het aantal ontslagen data aan de Administratie wordt medegedeeld in het 
kader van de financiële statistieken, en waarbij het laagste aantal (ontslagen) in aanmerking wordt 
genomen om het aantal verantwoorde dagen aan te passen (enkel voor beddenindex CD); 
 
-) voor de berekening van de bijkomende punten die aan de C-, D-, en E-bedden worden toegekend: 

De RIZIV prestaties van de jaren 2012 en 2013 ; men zal kunnen vaststellen dat de bedragen van 
de RIZIV prestaties 2012 verschillen van de bedragen van de RIZIV prestaties 2012 die werden 
gebruikt in de berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2014 ; deze verschillen zijn er omdat er in 
de berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2015 rekening werd gehouden met bijkomende 
reanimatieprestaties (zie verder) die in 2012 al waren gepresteerd en gefactureerd, maar niet in 
aanmerking werden genomen bij de berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2014 ;  
De Riziv-dagen in 2012 en 2013; 
De MVG van 2005 en van het eerste semester 2006 (onveranderd gebleven ten opzichte van de 
gegevens die in het kader van de vaststelling van onderdeel B2 op 1 juli 2011 werden gebruikt); 
wellicht is het nuttig er hier op te wijzen dat werd beslist om, vanaf de vaststelling van onderdeel 
B2 op 1 juli 2011, de financiële impact van het gebruik van voormelde MVG af te vlakken door 
een rekenkundig gemiddelde te berekenen van de waarde per dag van de MVG-scores voor 2005 
en 2006, en de ziekenhuizen opnieuw in decielen in te delen op basis van die gemiddelde score; 
De NRG-gegevens 2013; 
 
Het is nuttig er op te wijzen dat voor de berekening van de bijkomende punten die worden 
toegekend aan C, D en E-bedden en voor het intensieve karakter van de C, D en E-bedden:  

- De in aanmerking genomen reanimatieprestaties werden gewijzigd op 1 juli 2015 ; voortaan 
worden de reanimatieprestaties die overeenstemmen met de volgende RIZIV-
nomenclatuurnummers in aanmerking genomen : 211024 – 211046 – 211223 – 211245 – 
212122 – 214023 – 214045 ;    

- Voor de toekenning van de bijkomende punten voor 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 2015 nog 
altijd toegekend, ten belope van 70% op basis van de klassering in decielen van de 
betrokken ziekenhuizen, in functie van hun aantal MVG-punten per dag en van 30% op 
basis van het marktaandeel van elk betrokken ziekenhuis, vastgesteld op basis van de 
NRG , wetende dat het uit deze berekening resulterende verlies of winst in termen van 
bijkomende punten per verantwoord bed (C,D of E) beperkt wordt ten aanzien van het 
aantal bijkomende punten per verantwoord bed (C, D of E) dat enkel op basis van de 
MVG was toegewezen geweest, tot 0,04 punt per verantwoord bed (C, D of E);   

- Voor de toekenning van 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),  
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o Wordt het aantal bijkomende punten per verantwoord bed op 1 juli 2015 nog 
steeds berekend a rato van 70% op basis van de MVG-score en a rato van 30% op 
basis van de NRG-score, wetende dat het uit deze berekening resulterende verlies 
of winst in termen van bijkomende punten per verantwoord bed (C,D of E) 
beperkt wordt ten aanzien van het aantal bijkomende punten per verantwoord bed 
(C, D of E) dat enkel op basis van de MVG was toegewezen geweest, tot 0,04 punt 
per verantwoord bed (C, D of E) ; 

o De intensieve NRG’s zijn, net zoals in de berekening van het BFM op 1/7/14, vijf 
in aantal. 

o Om overgebracht te worden naar de financieringsgroep I dient een episode van de 
groepen CD of E één van deze 5 NRG’s ontvangen te hebben met een klasse 
waarvan het gewicht op zijn minst gelijk is aan het minimumgewicht van de klasse 1 
van deze 5 NRG’s (24h) 

o De episodes van intensieve zorgen zijn samengesteld uit alle zorgepisodes in de 
intensieve afdeling (wat ook hun NRG weze) en alle zorgperiodes van intensieve 
NRG’s dewelke werden weerhouden in de niet intensieve C,D,E 

o De samenstelling van de financieringsgroepen CD, E en I is in vergelijking met het 
BFM 1/7/14 onveranderd gebleven. 

o De patiëntendagen NRG C,D,E en I werden weerhouden als deler voor de 
berekening van de NRG score per dag, op basis van dewelke de ziekenhuizen in 
decielen worden geklasseerd. 

- De NPERCIZ-scores worden berekend op basis van de MZG 2012 ;    
  

 
-) voor de berekening van het aantal operatiezalen: 

de Riziv-verstrekkingen voor 2013; 
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 2013 zoals die door de betreffende ziekenhuizen zijn ingegeven in de gegevensinzameling 
« Finhosta » 2013 ; 
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 het ogenblik van de 
berekening van het nieuwe onderdeel B2 op 1 juli 2015 (maar zie punt 1.1.4 hierboven); 

 
 
-) voor de berekening van de financiering van het personeel van de spoedgevallendiensten: 

de dringende geneeskundige verstrekkingen (Riziv) voor 2012 en 2013; 
de Riziv-dagen in 2012 en 2013. 
de gerealiseerde ligdagen (totaalaantal en binnen de G-dienst) van het 1ste en 2de semester 2012. 
 
Het is nuttig erop te wijzen dat voor de berekening van de lasten van het personeel 
spoedgevallen :  

-  het aanpassingspercentage van de berekeningswijze gebaseerd op de RIZIV prestaties aan de 
berekeningswijze gebaseerd op de spoedeenheden op 1 juli 2015 van 20 op 40% wordt 
gebracht (praktisch wil dat dus zeggen dat op 1 juli 2015, 60% van de berekening is gebaseerd 
op RIZIV-prestaties, en 40% op spoedeenheden) ;  
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   -   het budget dat wordt gevoegd bij het nationaal beschikbare budget en dat overeenstemt met 
20% van het bedrag van de mini-forfaits die worden toegekend aan de betrokken ziekenhuizen 
wordt omgezet in een aantal punten op basis van de geraamde waarde van het punt op 1 juli 2015 
zonder dit bijkomende budget in aanmerking te nemen in het nationaal beschikbare budget (dit 
aantal bijkomende punten wordt afzonderlijk vermeld onder punt 7 van bijlage B2 en wordt 
onder de ziekenhuizen verdeeld enkel op basis van het systeem voor 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 2015; 

de MZG-gegevens van het 1ste en 2de semester 2015 ;  
de gerealiseerde ligdagen (totaalaantal en binnen de G-dienst) van het 1ste en 2de semester 2012.  
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 
geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare gegevens, en deze actualisering gebeurt nu bij 
elke nieuwe berekening van onderdeel B2 van de betrokken ziekenhuizen.   
 
 

-) voor de berekening van de gemiddelde looncorrectie en van de garantie van het basisbudget worden de 
gegevens gehaald uit de enquête die werd verwezenlijkt via de ministeriële omzendbrief van 14 oktober 
2014.  
 
Voor zover de theoretisch gemiddelde 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 laatste indexaanpassing die heeft plaatsgevonden op 1 
december 2012. 

 
Het is wellicht nuttig om in het kader van de berekening van deze aanpassing gemiddelde loonlast, de 
volgende elementen in herinnering te brengen: 
   -) 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 reëel wordt gefinancierd door onderdeel B2 op 1 juli 2015 [(aantal basispunten + aantal 
bijkomende punten + aantal punten plaatsen heelkundige daghospitalisatie + aantal punten 
personeel operatiekwartier + aantal punten spoedpersoneel + aantal punten sterilisatie) / 2,5] 
waaraan een aantal VTE wordt toegevoegd dat overeenstemt met de onder onderdeel B4 
toegekende bijkomende financiering overeenkomstig de bepalingen van artikel 74 van het koninklijk 
besluit van 25 april 2002 of met de onder onderdeel B7 (A of B) toegekende bijkomende 
financiering overeenkomstig de bepalingen van artikel 77, § 1 a) punten A 1 en 2 (B7A) en 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 77, § 2, punten A en B.  (B7B) 

    Concreet wordt dit bijkomende aantal VTE verkregen door de betreffende bijzondere financiering 
(geïndexeerd op 1 juli 2015) te delen door de geraamde waarde van het punt op 1 juli 2015 zoals 
hierboven bedoeld (zie berekening van de financiering van het personeel spoed), en het aantal zo 
verkregen punten wordt vervolgens omgezet in VTE door het door 2,5 te delen.  

 

- Het aantal VTE’s dat overeenstemt met de basispunten, wordt voor de ziekenhuizen waarvan het 
aantal verantwoorde bedden zoals berekend op 1 juli 2015 op basis van de activiteit 2012, lager is 
dan het aantal erkende bedden zoals gekend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu op het moment van de berekening, het aantal VTE dat in aanmerking 
wordt genomen voor de berekening van de aanpassing gemiddelde loonlast berekend rekening 
houdend met het aantal verantwoorde bedden berekend op 1 juli 2015 en met de helft van het 
verschil, berekend per beddenindex, tussen het aantal erkende bedden waarvan hierboven sprake 
en het aantal verantwoorde bedden zoals berekend op 1 juli 2015 ; 
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- 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 onregelmatige prestaties in de berekening van de 
gemiddelde theoretische loonkost van het ziekenhuis, worden reële nationale percentages berekend 
die identiek zijn voor de private sector en voor de openbare sector, en dit afzonderlijk voor bedden 
van intensieve aard, voor de spoeddienst en de andere ziekenhuisdiensten. 

 
In de mate dat de nieuwe berekening van onderdeel B2 (lijn 200) had moeten worden geïntegreerd in het BFM 
zoals betekend op 1 juli 2015, terwijl ze dat in werkelijkheid pas was in het BFM zoals betekend op 1 januari 
2016, moet er voor het eerste semester 2016 een inhaalbedrag worden toegekend, vermeld in onderdeel C2 op 
lijn 9402. De berekeningsmodaliteiten van dit inhaalbedrag staan in bijlage “Onderdeel C2 : compensatie met 
betrekking tot B1B2 op 1 juli 2015” van onderdeel C2, gevoegd bij de bekendmaking van het budget van de 
financiële middelen op 1 januari 2016. Het berekende inhaalbedrag wordt vereffend over een periode van 6 
maanden vanaf 1 januari 2016 (en wordt dus verdubbeld om de vereffening ervan over dit half jaar te 
garanderen). 
 
 
Voor de ziekenhuizen “buiten systeem”, zoals bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 25 
april 2015 (de ziekenhuizen waarvoor geen onderdeel B2 is vastgesteld op 1 juli 2015 op basis van de verdeling 
van een nationaal beschikbaar budget), wordt onderdeel B2 (lijn 200) op 1 juli 2015 behouden op de waarde 
ervan op 30 juni 2015.  

 
 
 
 
 

1.2.5.2. Voor alle ziekenhuizen 
 
Lijn 2310 kreeg op 1 januari 2016 de nieuwe benaming ‘budgettaire inspanning’ in die mate dat er werd beslist 
om het bedrag van de budgettaire inspanning die in 2016 moet worden gerealiseerd (namelijk 18.727.024 €) op 
een solidaire manier te verdelen onder alle ziekenhuizen (alle budgettaire types) behalve de geïsoleerde Sp 
en/of G ziekenhuizen waarvan de financiering tot de exclusieve bevoegdheid van de betrokken gefedereerde 
entiteit behoort. Er dient op gewezen dat dit bedrag niet stijgt ten aanzien van de besparing die in 2015 moest 
worden verwezenlijkt, en dat was berekend op basis van de verblijfsduur in de kraamklinieken.  
 
Deze verdeling gebeurt a rato van het aantal erkende bedden, ongeacht hun indexen, zoals gekend op het 
ogenblik van de berekening van deze verdeling door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. 
 
Een specifieke bijlage “onderdeel B2 – Lijn 2310 – Budgettaire inspanning” vermeldt de 
berekeningsmodaliteiten van deze verdeling voor elk budgettype van elk ziekenhuis.  

 
 

 
 
1.2.6 Onderdeel B3 
Buiten wat er onder punt 1.1.4. in herinnering wordt gebracht, werden de bedragen vermeld in de verschillende 
rubrieken van onderdeel B3 gewoon overgenomen van het voorgaande budget van de financiële middelen. 
 
 
1.2.7. Onderdeel B4 
 
Lijn 740 “Klinische farmacie” is overbodig geworden en werd op 1 januari 2016 geschrapt. 
 
Eventueel werden de bedragen van de contracten over het werkjaar 2015 (van 1 januari tot 31 december 2015) 
die niet konden worden geïntegreerd naar aanleiding van de betekening van het budget van de financiële 
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middelen op 1 juli 2015 omdat men niet beschikte over het correct ondertekende contract, in het budget van 
de financiële middelen op 1 januari 2016 geïntegreerd onder onderdeel B4 en onderdeel C2 (inhaalbedrag, lijn 
200) teneinde te zorgen voor de vereffening ervan over het eerste semester 2016. 
 
Buiten wat voorafgaat werden de bedragen met betrekking tot onderdeel B4 van het budget van de financiële 
middelen op 1 januari 2016 en die zijn vermeld onder de verschillende rubrieken van dit onderdeel, bij wijze 
van algemene maatregel gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van de financiële middelen. 
 

    
1.2.8 Onderdelen B5, B6, B7, B8 en B9 
De bedragen vermeld onder de verschillende rubrieken van de onderdelen B5, B6, B7, B8 en B9 werden bij 
wijze van algemene maatregel gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van de financiële middelen. 

 
 

1.2.9. 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 2016, 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 2000 van onderdeel B4 en 
gedeeltelijk onder de vorm van een inhaalbedrag onder onderdeel C2, staat er een asterisk in de afzonderlijke 
bijlage “Onderdeel B4 – lijn 2000 – Pilootstudies”.  

 
-) Volgende lijnen werden overgenomen op 0,00 op 1 januari 2016:  

9192 : Herconditionering 2015; 
9193 : “Financieringsgaranties : G en geïsoleerde Sp” ;  
9194 : “RSZ-PPO bedragen van januari tot juli - Positief – nieuw bedrag”;  
9195 : “RSZ-PPO bedragen van januari tot juli – Negatief – bedrag van januari”;  
9196 : “Art. 55 Vergaring van DTI gegevens”  
9200 : Compensatie betreffende herzieningen 2007 A1-A3-C1;  
9201 : Compensatie betreffende herzieningen 2008 A1-A3-C1;     
Voor deze twee laatste lijnen (9200 en 9201) : specifiek voor de enkele ziekenhuizen voor dewelke deze  
inhaalbedragen later gegeven werden dan voor de meerderheid van de ziekenhuizen, werden de  
inhaalbedragen behouden in het BFM van 1 januari 2016. 

 
-) Op 1 januari 2016 worden de volgende lijnen geschrapt omdat ze overbodig zijn geworden:  

9191 “Correctie Art. 55 : Variabel gedeelte (psy bedden in algemene ziekenhuizen)”; 
         9211 “8 G en geïsoleerde Sp A1 andere dan met betrekking tot de herziening 2007 en 2008 ;  
         9300 “Compensatie betreffende de correctie van de indexeringshypothese op 1/1/2015”.    
 
-) Volgende lijnen werden gecreëerd in het budget van de financiële middelen op 1 januari 2016; 

9401 “Compensatie met betrekking tot de opmerkingen op 1 juli 2015” werd reeds gecreëerd op 1 januari 
2016 om er de inhaalbedragen op in te vullen die eventueel moeten worden toegekend ingevolge de 
behandeling van de opmerkingen betreffende het budget van de financiële middelen op 1 juli 2015; 
9402 “Compensatie met betrekking tot B1B2 op 1 juli 2015” (zie hieromtrent de commentaren onder 
bovenstaande punten 1.2.4.1 en 1.2.5.1)   

 
 

1.2.10. Onderdeel C3  
De bedragen vermeld onder onderdeel C3 werden gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van de 
financiële middelen. 

 
1.2.11. Onderdeel C4 
Onderdeel C4 werd op 1 januari 2016 herberekend ten gevolge van de aanpassing aan onderdeel B2 op lijn 
2310.  
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2. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2016. 
 
Algemeen gesproken zijn de gegevens die werden gebruikt voor de vereffening van het budget van de 
financiële middelen op 1 januari 2016 identiek aan deze die werden gebruikt voor de vereffening van het 
budget van de financiële middelen op 1 juli 2015, tenzij er een flagrante fout werd vastgesteld door de 
Administratie (en in dat geval werd het betrokken ziekenhuis hiervan ingelicht). 

 
 

3. Feedback  
 
Een CD-Rom met het geheel van de bijlagen en alle nodige informatie voor een goed begrip van het budget 
van financiële middelen op 1 januari 2016 zit in bijlage bij de betekening van dit budget. 
 
 
 
4. 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 2016.  
 
Voor al wat dienen kan is deze nota ter beschikking op de website van de FOD Volksgezondheid 

www.health.fgov.be : Home Gezondheidszorg Verzorgingsinstellingen Financiering Ziekenhuizen 

 B. Budget van de financiële middelen 5. Technische nota’s nota bij de mededeling van het BFM op 1 
januari 2016.  
 

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

 
 

http://www.health.fgov.be/

