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Technische nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 
2022 

 
 

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 2022, 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 2022. 
 

1. De vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2022 
 
 
1.1 Algemene bemerkingen 
 
1.1.1 De bedragen in de eerste kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen (BFM) 
op 1 januari 2022 zijn gewoon overgenomen uit de derde kolom van de overzichtstabel van het op 1 juli 2021 
betekende BFM. 
 
De bedragen in de tweede kolom van de overzichtstabel werden ofwel overgenomen uit de eerste kolom van 
ditzelfde budget, of werden opnieuw ingevoerd of herrekend op 1 januari 2022. Eventueel werden wijzigingen 
aangebracht aan de bedragen in de tweede kolom door correcties die voortvloeien uit opmerkingen 
geformuleerd aangaande voorgaande budgetten die door de administratie werden aanvaard en waarvan het 
effect ‘recurrent’ is (dit wil zeggen dat het na financieringsjaar 2021-2022 voortloopt) en voor zover die 
correcties gaan over elementen van dit budget die niet herberekend worden op 1 januari 2022.  
 
De bedragen in de derde kolom zijn de bedragen uit de tweede kolom waarop in indexatie van 2% werd 
toegepast (index 1/9/2021). 
 
De bedragen in de vierde kolom zijn identiek aan de bedragen in de derde kolom. Er werd geen indexhypothese 
toegepast. Een eventuele correctie volgt bij het BFM van 1 juli 2022 indien de budgetten beschikbaar zijn 
 
Aangezien de procedure voor de verwerking van eventuele opmerkingen van ziekenhuizen met betrekking tot  
de budgetten van financiële middelen vóór 1 januari 2022 voor sommige ziekenhuizen nog steeds aan de gang 
is, is het mogelijk dat het budget van financiële middelen op 1 januari 2022 voor die ziekenhuizen nog niet is 
aangepast om rekening te houden met die opmerkingen.  
 
 
1.1.2. Voor wat betreft de Onderdelen A1 en A3 werden deze pas aangepast na toestemming van de bevoegde 
gefedereerde overheid. De modaliteiten hiervan worden opgenomen in een aparte nota. 
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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 BFM betekend op 1 januari 2022, konden provisionele aanpassingen aan onderdeel A1, 
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 met betrekking tot onderdeel A1 of A3 (lijnen C2 9224, 9429, 9430, 9433, 9434 en 9604), 
vermeerderd met het bedrag van de tegemoetkomingen van de ziekteverzekering voor de geneesmiddelen die 
aan gehospitaliseerde patiënten worden verstrekt voor het jaar 2019 (en verrekend door het RIZIV over 18 
maanden, van 1 januari 2019 tot 30 juni 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 een aanvraag en voor zover de voor 
gezondheid bevoegde Gemeenschaps- of Gewestminister zijn akkoord heeft verleend, toegekend konden 
worden in geval van gesubsidieerde nieuwbouw (en uitbreidingen), of gesubsidieerde herconditioneringswerken 
van bestaande gebouwen, of indien recent nieuwe apparatuur werd erkend, werden de bedragen die werden 
opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdeel A3 op 1 januari 2022 gewoon overgenomen uit het 
vorige BFM. 
 
Wat betreft de financiering van nieuwe apparatuur waarvan de erkenningen werden ontvangen sinds de 
betekening van het BFM op 1 juli 2021, wordt de forfaitaire financiering A3 slechts toegekend voor zover de 
Gemeenschaps- of Gewestminister bevoegd voor gezondheid daarvan vooraf het principe heeft aanvaard en 
zijn akkoord heeft meegedeeld aan de bevoegde administratie van de FOD Volksgezondheid.  
 
 

1.2.4. Onderdelen B1 en B2 
 
De bedragen vermeld onder de verschillende rubrieken van de onderdelen B1 en B2 op 1 januari 2022 werden 
gewoon overgenomen uit het voorgaande budget van financiële middelen. 
 
De bestaande financieringen Zorgpersoneelsfonds zijnde, B2 lijn 900 “Zorgpersoneelsfonds 2021” 
B2 lijn 911 “Zorgpersoneelsfonds 2021 – Seksueel geweld” worden op 0 gezet 
 
De facturatie van het variabele deel van 20% van Onderdeel B1 en B2 op basis van ligdagen en opnames heeft 
een onzekerheid tot gevolg voor de ziekenhuizen om over het totale budget Zorgpersoneelsfonds te beschikken. 
Daarom werd beslist om de beschikbare middelen in het BFM van 1.1.2022 niet meer te liquideren via Onderdeel 
B2 en dit vanaf het BFM van 1.7.2021. Een correctie van de toegekende middelen in de lijnen 910 en 911 werd 
toegepast en wordt gedetailleerd in Onderdeel C2. 
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1.2.5 Onderdeel B3 
 
Wat betreft de financiering van nieuwe NMR-apparatuur waarvan de erkenningen werden ontvangen sinds de 
betekening van het BFM op 1 juli 2021, wordt het forfait B3 (op lijn 200) toegekend vanaf de erkenningsdatum 
(dus desgevallend met toekenning van een inhaalbedrag voor de maanden die verstreken zijn voorafgaand aan 1 
januari 2022, op lijn 200 van onderdeel C2).  
 
Wat de radiotherapie betreft is de op 1 januari 2022 toegekende financiering een verderzetting van de financiering 
berekend in het BFM van 1 juli 2021. Er dient evenwel op te worden gewezen dat de op 1 januari 2022 
toegekende financiering een voorlopig karakter heeft, en zal worden herzien op basis van de gegevens van het 
betrokken dienstjaar.  
 

1.2.6 Onderdeel B4 
 
Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, mogen we evenmin uit het oog verliezen dat er geen indexering van 
toepassing is voor verschillende financieringen ten gevolge van de toepassing van de bepalingen uit een contract 
dat werd afgesloten tussen een betrokken ziekenhuis en de federale Minister van Volksgezondheid of haar 
gemachtigde ambtenaar. 
 
Contractueel is inderdaad enkel het bedrag verschuldigd dat vermeld staat in de afgesloten overeenkomst. Indien 
het gaat om een “meerjarenovereenkomst”, moeten de ondertekenaars van die overeenkomst contractueel de 
indexering voorzien (of de toepassing van eender welke andere verhoging) van het oorspronkelijk voorziene 
bedrag. De opgegeven bedragen (opgenomen in de 2de, 3de en 4de kolom van de overzichtstabel van het budget 
van financiële middelen op 1 januari 2022) komen dus exact overeen met de bedragen die vermeld staan in de 
contracten.  
 
De betreffende financieringen zijn vermeld in de volgende lijnen van het budget van financiële middelen: 
 
Niet-geïndexeerde lijnen van B4:  

710 Platform Hygiëne 

720 Kwaliteit en Veiligheid 

721 Pay for Performance 

2000 Pilootstudies 

2001 
2003 

Projecten Art 107 : coördinator 
Projecten Art. 107 - medische functie  

2005 Pilootstudies art 63, § 3 

2006 Geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren 

                 2040 Kankerplan: Pilootstudies 

2053 Kankerplan: Ondersteuning celbank 

2054 Kankerplan: Ondersteuning tumorotheek 

2055 Kankerplan: Coördinatie van het translationeel onderzoek 

2310 Art 69: UROD 

 
 

-) B4 Lijn 2000 “Pilootstudies” is het onderwerp van een afzonderlijke bijlage bij de betekening van het budget 
van financiële middelen op 1 januari 2022, waarin u de nieuw toegekende inhaalbedragen kan 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 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”.   
 
-) B4 lijn 1550 “Statuut ASO” : Vanaf 1 januari 2022 wordt een budget van 30.000.000 euro (waarde 1.1.2022) 
verdeeld over de ziekenhuizen pro rata het aantal FTE kandidaat specialisten dat stage loopt bij een erkende 
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stagemeester in een ziekenhuis of een specifieke stage loopt bij een coördinerend stagemeester. Deze gegevens 
zijn afkomstig uit de permanente federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (eCAD: 
kadaster van gezondheidsberoepen) en zijn deze van 31 januari 2020 omdat dit een werkdag is buiten de 
schoolvakanties en voor het uitbreken van de COVID-19 epidemie. FTE in het kader van extramurale stages en 
FTE in het kader van wetenschappelijke stages werden niet meegerekend. Het beschikbaar budget van 
30.000.000 euro werd geretro-indexeerd tot 29.411.764,71 euro. De indexatie van 1 september 2021 wordt 
toegekend bij de overzichtstabel van het BFM van het ziekenhuis. 
 
De volgende lijnen werden geschrapt aangezien deze overbodig zijn geworden : 
 

- B4 lijn 4500 “artikel 74 septies 

- B4 4903 “Zorgpersoneelsfonds 2020” 

- B4 4904 “Zorgpersoneelsfonds 2020 – Psy ondersteuning” 

 

1.2.7 Onderdelen B5, B6, B7 en B8 
 
In het algemeen worden de bedragen die op 1 januari 2022 werden opgenomen in de verschillende rubrieken 
van onderdelen B5 en B6, vastgesteld op hun waarde op 31 december 2021. 
 
Bij Onderdeel B5 is één lijn niet geïndexeerd, zijnde : 
 

B5 420 “Opleiding Apothekers” aangezien dit een contract betreft. 
 
 

 

1.2.8 Onderdeel B9  

De financiering van het Zorgpersoneelsfonds wordt overgebracht naar Onderdeel B9.  
 

B9 910 “Zorgpersoneelsfonds 2022“ 

B9 911 “Zorgpersoneelsfonds 2022 - Seksueel geweld”  
 

Met het oog op transparantie van het Zorgpersoneelsfonds mbt het sociaal overleg worden de beschikbare 
middelen voor het jaar 2022 toegekend via Onderdeel B9. Teneinde voldoende middelen te voorzien om de 
financiering van het Zorgpersoneelsfonds verder te zetten worden de op basis van de bepalingen van juli 2021 
berekende budgetten behouden op 1 januari 2022. 
 
Nieuwe verdeelregels van het beschikbare budget voor het jaar 2022 zullen van toepassing zijn op 1 juli 2022 en 
een correctie zal worden toegekend via Onderdeel C2 om het op 1 januari 2022 toegekende bedrag te vervangen 
met het resultaat van de berekening op 1 juli 2022. 
 
Bovendien wordt het budget Zorgpersoneelsfonds B9 lijn 910 voortaan geïndexeerd en dit met terugwerkende 
kracht vanaf 1 september 2021. Een inhaalbedrag ter zake voor de periode 1/9/2021 – 31/12/2021 wordt 
toegekend via C2 lijn 9707. 
 
B9 lijn 911 wordt niet geïndexeerd. Dit omdat deze financiering onderhevig is aan het afsluiten van een contract. 
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1.2.9 Onderdeel C2 
 
Voor lijn 200 « Massa C2 » is een afzonderlijke bijlage voorzien bij de betekening van het budget van financiële 
middelen op 1 januari 2022, waarin u de nieuwe toegekende inhaalbedragen makkelijk zal kunnen identificeren.  

 
 
-) Volgende lijnen werden gecreëerd in het budget van financiële middelen op 1 januari 2022: 

 
C2 lijn 9609 “bevriezing forfait ziekenhuisnetwerken” : De forfaitaire financiering  van de netwerken voor het 
gehele jaar 2021 dewelke in het BFM 1/7/2021 geïntegreerd werd via onderdeel B4 2000 (70.000 euro per 
ziekenhuis) wordt bevroren. In afwachting van concrete voorstellen vanuit de ziekenhuissector met betrekking 
tot de opstart van de ziekenhuisfuncties op het niveau van de locoregionale netwerken wordt het beschikbaar 
budget bevroren en zal later in het budget worden heringevoerd. Aangezien de financiering toegekend via B4 
2000 de periode tot 30 juni 2022 dekt, wordt een negatief inhaalbedrag voor één semester, zijnde 35.000 euro 
per instelling, gerecupereerd. Om de recuperatie over zes maand toe te laten werden de bedragen verdubbeld. 
 
C2 9703 “B2-910 : Terugv. Zorgpersoneelsfonds 2021” 
C2 9704 “B2-911 : Terugv. Zorgpersoneelsfonds 2021 seksueel geweld » 
 
Deze twee lijnen laten toe de financiering toegekend op 1 juli 2021 van het Zorgpersoneelsfonds uit Onderdeel 
B2 te recupereren. Het betreft dus negatieve bedragen.   
 
C2 9705 « Toekenning Zorgpersoneelsfonds 2021 » :  Deze lijn kent een positief inhaalbedrag toe voor het totale 
budget van 2021. Om de liquidate over zes maand toe te laten werden de bedragen verdubbeld 
 
C2 9706 “Toekenning Zorgpersoneelsfonds 2021 seksueel geweld”  :Deze lijn kent een positief inhaalbedrag toe 
dat de helft van het totale budget 2021 vertegenwoordigt van de contracten van de centra seksueel geweld. Ter 
herinnering, de helft van het jaarlijkse budget werd eveneens toegekend op 1/7/2021 via C2 lijn 200. 
 
C2 lijn 9707 “zorgpersoneelsfonds 2021 indexatie vanaf 1/9 tot 31/12/2021” : Voortaan wordt de financiering 
van het Zorgpersoneelsfonds geïndexeerd en dit vanaf de indexatie op 1 september 2021. Om de periode van 
1/9/2021 tot 31/12/2021 te dekken wordt via deze lijn een inhaalbedrag toegekend. Een aparte bijlage met de 
berekeningen wordt bij het BFM van 1 januari 2022 gevoegd.  
 
C2 lijn 9710 “overeenkomst inter en extramuraal ziekenhuisvervoer – afrekening 2020” :  
 
Na analyse van de bevoegde cel van de verantwoordingsstukken van de betrokken ziekenhuizen met een 
contract bevat deze lijn de resultaten van de controle. 
 
Overeenkomstig de bepalingen van het contract werden volgende kosten niet aanvaard : 

- Ritten i-Intersite of interhospitaal van patiënten voor een dialyse, consultatie, scan, enz.  

- Opname van een Covid patiënt: rit van de patiënt thuis/verblijfplaats naar het ziekenhuis 

- Nutteloze ritten = transport die uiteindelijk niet doorging maar waarvoor wel een ambulancevoertuig 

ter plaatse kwam. 

- Facturen voor het huren van een ambulance  

- Transfers waarvoor het ziekenhuis geen factuur kon voorleggen. 

Voor de algemene ziekenhuizen werden de verkregen bedragen van deze controle vergeleken met de 
voorschotten toegekend in het BFM van 1 juli 2020 (12.003,40 euro per ziekenhuissite waar de functie 
‘gespecialiseerde spoedgevallen en/of de functie intensieve zorgen uitgebaat wordt) 
 
Voor de psychiatrische ziekenhuizen en de algemene ziekenhuizen die niet acuut zijn, die niet genoten hebben 
van een voorschot, komen de bedragen op deze lijn overeen met de kosten weerhouden ten gevolge van de 
controle van de verantwoordingsstukken. 
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C2 lijn 9711 “Statuut ASO 2021” : De CAO van 19 mei 2021, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie 
Geneesheren-Ziekenhuizen, over de minimale voorwaarden die moeten opgenomen worden in de 
opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten, is van toepassing vanaf 1 
augustus 2021. Een inhaalbedrag voor 5 maanden wordt toegekend. De modaliteiten van herziening van het 
toegekende budget zullen later opgesteld worden. 
 
C2 9800 “correctie indexatie september 2021 : Bij de betekening van het BFM van 1 juli 2021 werd uitgegaan 
van een indexatie op 1 november. De indexatie kwam echter per 1 september 2021. Om de indexatie van de twee 
betrokken maanden te dekken werd aldus een inhaalbedrag toegekend. De berekening vindt U in een aparte 
bijlage. Om de liquidatie over zes maand toe te laten werden de bedragen verdubbeld. 
 
 
-) Volgende lijnen werden op 0,00 gezet op 1 januari 2022: 
 

- Lijn 9518 “B4-1904 : terugv. 1e semester 2021 berekening 2020”. 
- Lijn 9519 “B4_1904 : toekenning 1esem 2021 berekening  2021”. 
- Lijn 9520 “B4_1906: Terugv 1e sem 2021 berekening 2020”. 
- Lijn 9521 “B4_1906: toekenning 1e sem 2021 berekening 2020”. 
- Lijn 9702 “Sociaal akkoord 2021 – IFIC PR”. 

 
 -) Op 1 januari 2022 worden de volgende lijnen geschrapt omdat ze overbodig zijn geworden:  
 

- Lijn 9700 zorgpersoneelsfonds 2020 
- Lijn 9701 zorgpersoneelsfonds 2020 – psy ondersteuning 

 
 

1.2.10. Onderdeel C3  
 

In het algemeen worden de bedragen die op 1 januari 2022 in onderdeel C3 zijn opgenomen, behouden op hun 
waarde op 31 december 2021. 
 
 

2. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2022. 
 

Het vaste deel van het budget van financiële middelen van een betrokken ziekenhuis betreffende de ‘VI’-
patiënten wordt verdeeld onder de verschillende verzekeringsinstellingen zoals opgenomen in artikel 99, § 1 van 
het KB van 25 april 2002, op basis van hun effectieve uitgaven 2019 voor dat ziekenhuis (zoals deze door het 
RIZIV aan FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werden meegedeeld).  
 
Het variabele gedeelte van het budget van financiële middelen van een betrokken ziekenhuis met betrekking tot 
de VI-patiënten, wordt vereffend: 

-) voor de algemene ziekenhuizen, behalve de Sp-ziekenhuizen voor palliatieve zorg, de ziekenhuizen die 
enkel beschikken over bedden erkend onder de kenletter G en/of Sp in combinatie met bedden erkend 
onder de kenletter A, T of K en de eenheden voor zware brandwonden: voor de helft op basis van het 
aantal dagen dat enkel op de VI-patiënten betrekking heeft en gerealiseerd werd tijdens de periode 1 
januari 2019 – 31 december 2019 (met inbegrip van de dagen die in chirurgische daghospitalisatie 
gerealiseerd werden) en voor de helft op basis van het aantal opnamen dat enkel op de VI-patiënten 
betrekking heeft en gerealiseerd werd tijdens dezelfde periode (met inbegrip van de opnamen die in de 
chirurgische daghospitalisatie gerealiseerd werden); deze informatie werd door de ziekenhuizen 
meegedeeld, door de administratie gecontroleerd en, desgevallend, door diezelfde 
ziekenhuizen bevestigd; 

-) voor de Sp en G diensten van de ziekenhuizen die enkel beschikken over bedden erkend onder de 
kenletter G en/of Sp in combinatie met bedden erkend onder de kenletter A, T of K : op basis van het 
aantal dagen, dat enkel op de VI-patiënten betrekking heeft en gerealiseerd werd tijdens de periode 1 
januari 2019 – 31 december 2019; die informatie werd door de ziekenhuizen meegedeeld, door de 
administratie gecontroleerd en desgevallend door diezelfde ziekenhuizen bevestigd; 
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-) voor de Sp-ziekenhuizen en -diensten voor palliatieve zorg, de eenheden voor zware brandwonden en 
de psychiatrische ziekenhuizen (en de psychiatrische sectoren van de ziekenhuizen die enkel beschikken 
over bedden erkend onder de kenletter G en/of Sp in combinatie met bedden erkend onder de kenletter 
A, T of K) : op basis van het referentieaantal dat de laatste keer aan het betrokken ziekenhuis, de 
betrokken dienst of de betrokken eenheid werd meegedeeld waarvan er enkel rekening wordt gehouden 
met het gedeelte dat betrekking heeft op VI-patiënten (ter herinnering: de referentieaantallen die worden 
berekend voor de psychiatrische ziekenhuizen, de Sp-diensten voor palliatieve zorg en de eenheden voor 
zware brandwonden worden enkel nog aan de betrokken ziekenhuizen, diensten of eenheden 
bekendgemaakt indien ze gecorrigeerd werden naar aanleiding van een wijziging van het aantal of het 
soort erkende bedden).  

 
 

Voor de algemene ziekenhuizen behalve de Sp-ziekenhuizen en -diensten palliatieve zorg en zware brandwonden 
(en de psychiatrische sectoren van de ziekenhuizen die enkel beschikken over bedden erkend onder de kenletter 
G en/of Sp in combinatie met bedden erkend onder de kenletter A, T of K), wordt het vaste deel en het variabele 
deel van het budget van financiële middelen vereffend op basis van het aantal tijdens de periode 1 januari 2019 
– 31 december 2019 gerealiseerde dagen (met inbegrip van de dagen in chirurgische daghospitalisatie) indien het 
gaat om een patiënt bedoeld in artikel 100 van het KB van 25 april 2002 (de patiënten die niet vallen onder één 
van de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 99 van het KB van 25 april 2002); die informatie werd door de 
ziekenhuizen meegedeeld, door de administratie gecontroleerd en, desgevallend, door diezelfde ziekenhuizen 
bevestigd. 

Voor de ziekenhuizen en diensten Sp palliatieve zorg, de eenheden voor zware brandwonden, de psychiatrische 
ziekenhuizen  en de psychiatrische sectoren van de ziekenhuizen die enkel beschikken over bedden erkend onder 
de kenletter G en/of Sp in combinatie met bedden erkend onder de kenletter A, T of K, wordt het vaste gedeelte 
en het variabele gedeelte van het budget van financiële middelen vereffend op basis van het referentieaantal zoals 
het voor het laatst werd meegedeeld aan het betrokken ziekenhuis of de betrokken dienst of eenheid, ingeval het 
gaat om een patiënt bedoeld in artikel 100 van het KB van 25 april 2002 (patiënten die niet afhangen van één 
van de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 99 van het KB van 25 april 2002); 
 
Voor de psychiatrische ziekenhuizen die een actieve partner zijn van een project ‘artikel 107’, ‘internering’ of 
‘intensifiëring van de zorg’ die op 1 januari 2022 beschikken over erkende ‘buiten gebruik’ gestelde bedden, werd 
het referentieaantal, dat als basis dient voor de berekening van de te factureren bedragen per ligdag, aangepast 
om rekening te houden met 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 BFM op 1 januari 2022. 
 
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 2022. Er wordt voorgesteld dat u contact met hem opneemt vooraleer u een 
brief met opmerkingen stuurt. Zo kan u beter inschatten of de te formuleren opmerkingen opportuun en relevant 
zijn.  
 
Deze nota is beschikbaar op de website van FOD Volksgezondheid, via de volgende weg:  
Home » Gezondheid » Organisatie van de gezondheidszorg » Ziekenhuizen » Financiering ziekenhuizen » 
Ziekenhuizen/ punt B. Budget van financiële middelen/ Punt 5. Technische nota’s.  
 

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

mailto:info@psy107.be

