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Technische nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2020. 

 
 
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 diverse rubrieken van de verschillende onderdelen van het budget van financiële middelen 
op 1 januari 2020, 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 2020. 
 
1. De vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2020. 
 
1.1 Algemene bemerkingen 
 
1.1.1 De bedragen in de eerste kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 
januari 2020 zijn gewoon overgenomen uit de derde kolom van de overzichtstabel van het op 1 juli 2019 
betekende budget van financiële middelen. 
De bedragen in de tweede kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 
2020 werden ofwel overgenomen uit de eerste kolom van ditzelfde budget, ofwel werden ze berekend, ofwel 
zijn ze het voorwerp geweest van een nieuwe codering. 
 
Voor een betere leesbaarheid van de geïndexeerde lijnen van de overzichtstabel van het budget van financiële 
middelen op 1 januari 2020 zijn de financieringen hernomen in de tweede kolom van de lijnen bij onderdeel B4 
907 “Elektronisch patiëntendossier: acceleratorbudget”, 908 “Elektronisch patiëntendossier: early 
adopterbudget”, 1904 “Pensioen Statutair: Act. Art. 73 § 7”, 1906 “Pensioen Statutair: Act. Art. 73 § 9”, van 
onderdeel B8 400 “Massa interculturele bemiddeling”, van onderdeel B9 600 “Interculturele bemiddeling” en 
1311 “IFIC PR: bijkomend budget 2019”, gelijk aan de bedragen uit de eerste kolom, gedesindexeerd met de 
coëfficiënt van de indexhypothese toegepast op het BFM op 1 juli 2019 (concreet, gedeeld door 1,0117). 
  
De bedragen in de derde kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 
2020 werden gewoon overgenomen uit de tweede kolom van deze tabel.  
 
De bedragen in de vierde kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 
2020 zijn de bedragen overgenomen uit de derde kolom van diezelfde tabel, waarop een coëfficiënt van 1,0067 
wordt toegepast die de indexhypothese vertegenwoordigt voor het financieringsjaar 1 juli 2019 - 30 juni 2020, 
d.w.z. een indexering voorzien op 1 maart 2020. Aangezien in het op 1 juli 2019 betekende budget van 
financiële middelen voor ziekenhuizen een indexhypothese werd gehanteerd gebaseerd op een mogelijke 
indexering op 1 december 2019, werd een inhaalbedrag berekend voor de periode van 1 juli 2019 - 31 december 
2019 om rekening te houden met de geplande toepassingsdatum van de volgende indexering in het budget van 
financiële middelen voor ziekenhuizen. Dat inhaalbedrag, met de berekening via een aparte bijlage, werd 
opgenomen bij lijn 9511 van onderdeel C2 van het budget van financiële middelen betekend op 1 januari 2020. 
Om te zorgen dat dit over een periode van 6 maanden, zijnde van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020, kan worden 
vereffend, werd dit inhaalbedrag verdubbeld.  
 
Aangezien op het ogenblik dat deze nota werd opgesteld de procedure voor de verwerking van eventuele 
opmerkingen van ziekenhuizen met betrekking tot de budgetten van financiële middelen vóór 1 juli 2019 nog 
steeds aan de gang is, is het mogelijk dat het budget van financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2020 
nog niet is aangepast in functie van de antwoorden op die opmerkingen. 
In dat verband is het nuttig om eraan te herinneren dat wanneer een nieuw budget van financiële middelen 
wordt betekend, een ziekenhuis, indien het vaststelt dat die betekening nog steeds fouten bevat die het gevolg 
zijn van een eerder betekend budget van financiële middelen die niet gecorrigeerd werden, die opmerkingen 
nogmaals moet formuleren, anders zal de administratie ervan uitgaan dat het ziekenhuis formeel of stilzwijgend 
zijn akkoord heeft verleend aan het laatste betekende budget van financiële middelen. 
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1.2 Onderdeel per onderdeel 

 
1.2.1. Onderdeel A1 
Op basis van de aanvraag die u heeft ingediend, en op voorwaarde dat de minister bevoegd voor 
Volksgezondheid van de betrokken gemeenschap of het betrokken gewest heeft ingestemd met de integratie van 
die bedragen in het budget van financiële middelen betekend op 1 januari 2020, konden er provisionele 
aanpassingen aan onderdeel A1 (met inbegrip van de eventuele aanloopkosten), opgenomen in lijnen 1202 en 
9510 tot 9560, worden toegestaan in geval van nieuwbouw (en uitbreidingen) of voor aanpassing 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 uitzondering van onderdeel A1, A2, A3 (en voor de coherentie 
de inhaalbedragen in verband met onderdeel A1 of A3), vermeerderd met het bedrag van de tegemoetkomingen 
van de ziekteverzekering voor de geneesmiddelen die aan gehospitaliseerde patiënten worden verstrekt.  
Het bedrag van de tegemoetkomingen 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 januari 2020. 
 
1.2.3. Onderdeel A3 
Behalve als er nieuwe provisionele aanpassingen zijn, opgenomen in lijnen 9500 (NMR provisie), 9510 
(Radiotherapie provisie) en 9520 (Petscan provisie), die, op basis van de aanvraag die u heeft ingediend, en op 
voorwaarde dat de minister bevoegd voor Volksgezondheid van de betrokken gemeenschap of het betrokken 
gewest heeft ingestemd met de integratie van die bedragen in het budget van financiële middelen zoals betekend 
op 1 januari 2020, 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 
2020 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. 
 
1.2.4 Onderdeel B1 en B2 
De bedragen vermeld onder de verschillende rubrieken van de onderdelen B1 en B2 op 1 januari 2020 werden 
gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van financiële middelen. 
 
-) Lijn 900 van onderdeel B1 (Burgerlijke aansprakelijkheid van de artsen), werd overbodig en is bijgevolg 
geschrapt. 
 
-) Door een technisch probleem werden de bedragen van lijn 200 van onderdeel B2 herberekend voor het 
acuut deel van de algemene ziekenhuizen. De bedragen in de tweede kolom van de overzichtstabel met de vier 
kolommen van het BFM van 1 januari 2020 zijn de bedragen die werden meegedeeld in de bijlage 
“correctie_B2_AGR_BUDGET_2019_B2_200_BUD_CIV” vermenigvuldigd met 1,02 om de indexering van 
1 september 2018 mee te rekenen. 
 
Er werd een inhaalbedrag berekend voor de periode van 1 juli 2019 - 31 december 2019 om rekening te houden 
met deze correctie. Dat inhaalbedrag werd opgenomen op de lijn 9603 van onderdeel C2 van het budget van 
financiële middelen betekend op 1 januari 2020. Om te zorgen dat dit over een periode van 6 maanden, van 1 
januari 2020 tot 30 juni 2020, kan worden vereffend, werd dit inhaalbedrag verdubbeld.  
 
1.2.5. Onderdeel B3 
Behalve als recent nieuwe apparatuur werd erkend, werden de bedragen vermeld in de verschillende rubrieken 
van onderdeel B3 op 1 januari 2020 gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van financiële middelen. 
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1.2.6 Onderdeel B4 
 
Behalve voor de lijnen waarvan sprake in de volgende alinea's, werden de bedragen vermeld in de verschillende 
rubrieken van onderdeel B4 op 1 januari 2020 gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van financiële 
middelen. 
 
-) Wat betreft de bedragen bij lijn 2000 Pilootstudies, moet worden verduidelijkt dat de bedragen van de 
contracten over het dienstjaar 2019 (van 1 januari tot 31 december 2019) die niet konden worden geïntegreerd 
naar aanleiding van de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2019 omdat men niet 
beschikte over een ondertekend contract, in het budget van financiële middelen op 1 januari 2020 werden 
geïntegreerd onder onderdeel B4 en C2 (inhaalbedrag, lijn 200) teneinde te zorgen voor de vereffening ervan 
over het eerste semester 2020. 
 
-) De lijnen 2002 (Project Art. 107: Aanhangsels) en 2031 (Project verkorte verblijfsduur bevallingen: 
coördinator) werden overbodig en zijn geschrapt. 
 
1.2.7 Onderdeel B5, B6, B7, B8, B9  
 
Behalve voor de lijnen waarvan sprake in de volgende alinea, werden de bedragen vermeld in de verschillende 
rubrieken van onderdeel B5, B6, B7, B8 en B9 gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van financiële 
middelen. 
 
-) Lijn 800 van onderdeel B7 (Massa D) en lijn 260 van onderdeel B8 (Massa sociale functie 50 % buiten systeem) 
werden overbodig en zijn geschrapt. 
 
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 2020, waarin u de nieuw toegekende inhaalbedragen kan 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 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 op 0,00 gezet op 1 januari 2020: 
 

- Lijn 9505 Compensatie betreffende de indexhypothese op 1 juli 2018. 
- Lijn 9506 B4_1904: Terugvordering 1ste semester 2019 berekening 2018. 
- Lijn 9507 B4_1904: Toekenning 1ste semester 2019 berekening 2019. 
- Lijn 9508 B4_1906: Terugvordering 1ste semester 2019 berekening 2018. 
- Lijn 9509 B4_1906: Toekenning 1ste semester 2019 berekening 2019. 
- Lijn 9510 IFIC PR: Bijkomend budget 2019 1ste semester 2019. 

 
 -) Op 1 januari 2020 worden de volgende lijnen geschrapt omdat ze overbodig zijn geworden:  
 

- Lijn 9401 Compensatie beteffende brieven met opmerkingen op 1 januari 2016.  
- Lijn 9433 Compensatie betreffende herzieningen 2011 hybride G en Sp A1-A3-C1. 
- Lijn 9434 Compensatie betreffende herzieningen 2012 hybride G en Sp A1-A3-C1. 
- Lijn 9435 Compensatie betreffende herzieningen 2011 hybride G en Sp buiten A1-A3-C1. 
- Lijn 9436 Compensatie betreffende herzieningen 2012 hybride G en Sp buiten A1-A3-C1. 

 
-) Volgende lijnen werden gecreëerd in het budget van financiële middelen op 1 januari 2020: 
  

- Lijn 9511 Compensatie betreffende de indexhypothese op 1 juli 2019. 
- Lijn 9602 Compensatie betreffende opmerkingen op 1 juli 2019 andere dan A1 A3 C1. 
- Lijn 9603 Compensatie betreffende de correctie B2 200 op 1 juli 2019. 
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1.2.11. Onderdeel C3  
De bedragen vermeld onder onderdeel C3 werden gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van 
financiële middelen. 
 

 
2. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2020. 
 
In het algemeen zijn de gegevens gebruikt voor de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 
januari 2020 dezelfde als de gegevens gebruikt voor de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 
juli 2019, behalve indien een fout werd vastgesteld door de administratie (in dat geval werd het betrokken 
ziekenhuis op de hoogte gebracht) of indien het referentieaantal (voor pyschiatrische ziekenhuizen) werd 
gewijzigd naar aanleiding van een wijziging van het aantal erkende bedden of een nieuwe bevriezing van bedden. 
 
Voor de psychiatrische ziekenhuizen die een actieve partner zijn in een project Artikel 107, Internering of 
Intensifiëring van de zorg en die op 1 januari 2020 beschikken over erkende `bevroren' bedden, werd het 
referentieaantal, dat als basis dient voor de berekening van de te factureren bedragen per ligdag, aangepast om 
rekening te houden met die `bevroren' bedden. Ter herinnering, de inlichtingen betreffende die `bevroren' 
bedden in het kader van die projecten werden meegedeeld aan de dienst Financiering van de ziekenhuizen door 
de dienst Psychosociale gezondheidszorg en elke vraag om inlichtingen betreffende de concretisering van die 
projecten moet dan ook aan deze dienst worden gericht via het mailadres info@psy107.be. 
 

 
3. Herinnering 
 
Door te klikken op de pagina van de PORTAHEALTH-applicatie: Feedback Financiële Middelen / Feed-back 
Moyens financiers, kan de lokale beheerder van uw ziekenhuis die in het bezit is van gebruiksrechten van de 
applicatie FB_FM_MF en de rol FB_FM_MF_REPORTS_VIEWER toegang krijgen tot alle bijlagen en 
informatie die nodig zijn voor een goed begrip van dit budget van financiële middelen op 1 januari 2020. 
 
De dossierbeheerder 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 januari 2020. Er wordt voorgesteld dat u contact met hem opneemt vooraleer u een 
brief met opmerkingen stuurt. Zo kunt 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. 
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