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

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 juli 2020, 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 juli 2020. 
 

1. De vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 juli 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 juli 
2020 zijn gewoon overgenomen uit de derde kolom van de overzichtstabel van het op 1 januari 2020 betekende 
budget van financiële middelen. 
De bedragen in de tweede kolom van de overzichtstabel werden ofwel overgenomen uit de eerste kolom van 
ditzelfde budget, of werden opnieuw ingevoerd of herberekend op 1 juli 2020. Eventueel werden wijzigingen 
aangebracht aan de bedragen in de tweede kolom door correcties die voortvloeien uit opmerkingen 
geformuleerd aangaande de budgetten van financiële middelen betekend op 1 januari 2020, of zelfs aangaande 
de budgetten van financiële middelen die eerder werden betekend, die door de administratie werden aanvaard 
en waarvan het effect ‘recurrent’ is (dit wil zeggen dat het na financieringsjaar 2019-2020 voortloopt) en voor 
zover die correcties gaan over elementen van dit budget die niet herberekend worden op 1 juli 2020.  
 
De bedragen in de derde kolom zijn de bedragen uit de tweede kolom waarop een verhogingsfactor van 1,02 
werd toegepast, hetgeen overeenkomt met de indexatie van 2 % op 1 maart 2020. 
 
De bedragen in de vierde kolom van de overzichtstabel zijn de bedragen in de derde kolom van diezelfde tabel. 
Bij het uitwerken van het budget van financiële middelen van 1 juli 2020 werd geen indexatie verwacht voor 
de periode 1 juli 2020 – 30 juni 2021.  
 
Aangezien de procedure voor de verwerking van eventuele opmerkingen van ziekenhuizen met betrekking tot  
de budgetten van financiële middelen vóór 1 juli 2020 voor sommige ziekenhuizen nog steeds aan de gang is, 
is het mogelijk dat het budget van financiële middelen op 1 juli 2020 voor die ziekenhuizen nog niet is aangepast 
om rekening te houden met die opmerkingen.  
In dat verband is het wellicht nuttig om eraan te herinneren dat wanneer een nieuw budget van financiële 
middelen wordt betekend en dit nog steeds fouten bevat die het gevolg zijn van een eerder betekend budget 
van financiële middelen dewelke niet gecorrigeerd werd, deze opmerkingen nogmaals dienen geformuleerd te 
worden. Anders zal de administratie ervan uitgaan dat het ziekenhuis formeel of stilzwijgend zijn akkoord heeft 
verleend aan het laatste betekende budget van financiële middelen. 
 
1.1.2. Aangezien sinds 1 januari 2020 de hele procedure voor een bijkomende reeks herzieningsdossiers van 
het budget van financiële middelen voor de boek- en financieringsjaren 2013-2014 werd afgerond, werd beslist 
om in het budget van financiële middelen, betekend op 1 juli 2020, het bedrag van de inhaalbedragen die uit 
die dossiers voortvloeien te vereffenen in onderdeel C2. Voor de onderdelen dewelke onder de federale 
bevoegdheid vallen worden de bedragen geliquideerd over de periode van één jaar. 
 
Aangezien de budgettaire impact van de integratie van de resultaten van die herzieningen in het budget van 
financiële middelen gekend is werd beslist om in het budget van financiële middelen, betekend op 1 juli 2020, 
de structurele gevolgen op te nemen van die herzieningen (de gevolgen van de herziening 2014 voor de 
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verschillende herzienbare elementen van de onderdelen A1,A3, B2, B4, B9 en C3 van het bovengenoemde 
budget). 
 
Dit betreft volgende onderdelen : 
- Onderdeel A1 : volledig 

- Onderdeel A3 : volledig 

- Onderdeel B2 : 

o Lijn 2300 : Miniforfaits 

- Onderdeel B4 : 

o Lijn 1800 Langdurige afwezigheid 

o Lijn 2050 Kankerplan Multidisciplinaire Equipe 

o Lijn 2051 Kankerplan Datamanager 

o Lijn 5000 Titels en Kwalificaties 

- Onderdeel B7 : 

o Lijn 910 Miniforfaits 

- Onderdeel B9 : 

o Lijn 100 Eindeloopbaan 

o Lijn 200 : Attractiviteitspremie 

o Lijn 1000 : Functiecomplement 

- Onderdeel C3 : 

o Lijn 200 Massa C3 

 
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. 
 
 

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 juli 2020, 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 in verband met onderdeel A1 of A3 (lijnen C2 9224, 9433 en 9434 )), vermeerderd met het 
bedrag van de tegemoetkomingen van de ziekteverzekering voor de geneesmiddelen die aan gehospitaliseerde 
patiënten worden verstrekt voor het jaar 2018 (en verrekend door het RIZIV over 18 maanden, van 1 januari 
2018 tot 30 juni 2019).  
  
 

1.2.3. Onderdeel A3 
Behalve als er nieuwe provisionele aanpassingen zijn, opgenomen in lijnen 200, 400, 1200, 1400, 2200 en 2400, 
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 
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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 juli 2020 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. 
 
Wat betreft de financiering van nieuwe apparatuur waarvan de erkenningen werden ontvangen sinds de 
betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2020, 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 Onderdeel B1  
 
 
1.2.4.1. De niet-psychiatrische ziekenhuizen, met uitzondering van de ziekenhuizen voor palliatieve 
zorg en de ziekenhuizen die enkel beschikken over erkende bedden onder index G en/of index Sp in 
combinatie met erkende bedden onder index A, T of K. 
 
Voor de ziekenhuizen die “binnen systeem » vallen, werd onderdeel B1 op 1 juli 2020 enkel aangepast voor wat 
betreft de 8ste bewerking (vergelijking tussen gerealiseerde dagen en verantwoorde dagen) op basis van de tijdens 
het eerste en tweede semester 2018 gerealiseerde dagen (met inbegrip van dagen gefactureerd aan 0,00 euro), 
medegedeeld via « Finhosta » en zo nodig bevestigd door de betrokken ziekenhuizen, en van de verantwoorde 
ligdagen op basis van de MZG-registraties voor dezelfde semesters. 
 
Ten gevolge van deze 8e bewerking werd een lineaire beperking toegepast (voor alle betrokken ziekenhuizen) 
om binnen het nationale beschikbare budget B1 te blijven.  
 
Voor de ziekenhuizen « buiten systeem », zoals bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 25 
april 2002, blijft onderdeel B1 (lijn 200) onveranderd ten opzichte van de waarde ervan op 30 juni 2020.  
 
Voor de financiering van de vervoerskosten van de K-patiënten (lijn 600), werden de erkende K-dag- en/of K-
nachtbedden op 1 januari 2020 in aanmerking genomen. 
 
Wat betreft de bedragen op 1 juli 2020 werd het nationaal beschikbare budget voor de financiering van de sociale 
dienst G bedden (lijn 700) en de financiering van de sociale dienst (lijn 800) verhoogd met een coëfficiënt van 
1,02 (indexering op 1 oktober 2018).  
 
Voor de berekening van de financiering van de sociale dienst G bedden (lijn 700), zijn de in aanmerking genomen 
verantwoorde G-bedden gehaald uit de nieuwe berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2020.  
 
Om de bijkomende financiering voor de sociale dienst (lijn 800) te berekenen, is het deciel waarin het ziekenhuis 
wordt gerangschikt op basis van de toenemende waarde van de scores, afkomstig uit het op 1 juli 2020 (lijn 201) 
vastgestelde onderdeel B8 en het aantal verantwoorde dagen uit het op 1 juli 2020 vastgestelde onderdeel B2.  
 
 
1.2.4.2. De andere ziekenhuizen dan die bedoeld onder punt 1.2.4.1. 
 
Op de eventuele wijziging van de financiering van de vervoerskosten voor de patiënten Kdag en/of Knacht wat 
betreft de psychiatrische ziekenhuizen na, is onderdeel B1 op 1 juli 2020 gelijk aan de waarde ervan op 30 juni 
2020. 
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1.2.5. Onderdeel B2 
 
1.2.5.1. De niet-psychiatrische ziekenhuizen, met uitzondering van de ziekenhuizen voor palliatieve 
zorg en de ziekenhuizen die enkel beschikken over erkende bedden onder index G en/of index Sp in 
combinatie met erkende bedden onder index A, T of K. 
 
Onderdeel B2 wordt op 1 juli 2020 herberekend voor ziekenhuizen "in systeem".  
 
Het nationaal beschikbare budget kan worden gewijzigd ten aanzien van het budget dat in aanmerking werd 
genomen voor de berekening van onderdeel B2 op 1 juli 2019 ingevolge:  
 
-) enerzijds, de opname dan wel de verwijdering van één of meer ziekenhuizen die in of uit “systeem” stappen;  
 
-) anderzijds, de integratie in de berekening van het huidige budget van het ziekenhuis (de som van de huidige 
budgetten van de verschillende ziekenhuizen vormt het beschikbare budget), van budgetwijzigingen die een 
gevolg zijn van beddenwijzigingen vóór de referentieperiode van de voor de berekening van dit onderdeel B2 
gehanteerde gegevens; deze budgetwijzigingen die werden opgenomen in lijnen « 9000 » werden dus 
« gemigreerd » in het nationaal beschikbare budget dat onder de ziekenhuizen moet worden verdeeld; ze komen 
dus niet langer voor op deze lijnen « 9000 » van de betrokken ziekenhuizen. 

 
BESCHIKBAAR BUDGET B2 

 

BUDGET B2 IN BFM 1 JULI 2019 (geïndexeerd met 2%)    2.428.456.742,88 € 

ZIEKENHUIZEN BUITEN SYSTEEM                            0 € 

ZIEKENHUIZEN IN SYSTEEM     + 55.678.852,27 € 

INTEGRATIE VAN DE LIJNEN 9000 B2          - 750.772.,43 € 

BUDGET B2 OP 1 JULI 2020         2.483.384.823 € 

 
Een afzonderlijke verklarende nota over de verdeling van de punten is als bijlage bij de betekening van het budget 
van financiële middelen op 1 juli 2020 gevoegd.  

 
Bovendien,  

 

• is het, voor de berekening van de verantwoorde activiteit, versie 34 van de grouper, zonder verfijningen, 
die gebruikt wordt. De gestandaardiseerde verblijfsduren worden berekend op basis van de MZG 2016, 
2017 en 2018. Het is goed om eraan te herinneren dat de verblijven uit het pilootproject « verkorte 
verblijfsduur bevallingen » niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 
gestandaardiseerde verblijfsduren. Het nationaal gemiddelde van de verblijfsduur voor de bevallingen (SOI 
1 en 2) wordt dus berekend op basis van alle verblijven, met uitzondering van de verblijven die deel 
uitmaken van de pilootprojecten « verkorte verblijfsduur bevallingen ». Die nationale gemiddelde 
verblijfsduur per APR-DRG/SOI wordt toegepast, overeenkomstig de geldende regels (met name voor 
kleine en grote outliers), voor alle verblijven die niet werden opgenomen in een pilootproject. Echter, alle 
verblijven die deel uitmaken van de pilootprojecten krijgen eveneens dezelfde gemiddelde verblijfsduur 
toegekend. 

 

• De definitie van de residuele punten per NRG bevindt zich in het document Manuel NRG New onder de 
link: 
 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fr_handleiding_
nrg_version_1.2.pdf 
 
Er dient opgemerkt te worden dat de gehanteerde NRG afkomstig is van 3 periodes van registratie in plaats 
van de gebruikelijke vier. Dit verklaart de relatief grote verschuivingen in de gegevens, zowel op nationaal 
als op ziekenhuisniveau.   

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fr_handleiding_nrg_version_1.2.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/fr_handleiding_nrg_version_1.2.pdf
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De in aanmerking genomen referentiejaren m.b.t. de voor de berekening van dit nieuwe onderdeel B2 
gehanteerde gegevens, zijn de volgende:  
 

GEGEVENS VOOR DE BEREKENING VAN B2 

      

GEGEVENS BRONNEN BEREKENING 

MEDISCHE EN HEELKUNDIGE 
PRESTATIES RIZIV 2017 – 2018 

BIJKOMENDE PUNTEN C D E - C D E MET EEN 
INTENSIEF KARAKTER 

REANIMATIEVERSTREKKINGEN  RIZIV 2017 – 2018 
BIJKOMENDE PUNTEN C D E MET EEN 
INTENSIEF KARAKTER 

HEELKUNDIGE PRESTATIES IN 
KLASSIEKE EN DAGHOSPITALISATIE RIZIV 2018 

BEREKENING VAN HET AANTAL 
OPERATIEZALEN 

DRINGENDE GENEESKUNDIGE 
VERSTREKKINGEN RIZIV 2017 – 2018 

FINANCIERING VAN HET PERSONEEL VAN DE 
SPOEDDIENSTEN 

GEFACTUREERDE DAGEN RIZIV 2017 – 2018 
BIJKOMENDE PUNTEN C D E - C D E MET EEN 
INTENSIEF KARAKTER  

    
FINANCIERING VAN HET PERSONEEL VAN DE 
SPOEDDIENSTEN 

      

ERKENDE BEDDEN A A1 A2 K K1 K2 ERKENNINGEN OP 1 JAN  2020 VERANTWOORDE BEDDEN 

      

NRG NEW VG-MZG 2018 
BIJKOMENDE PUNTEN C D E - C D E MET EEN 
INTENSIEF KARAKTER 

NPERCIZ  MZG 2018 
BIJKOMENDE PUNTEN C D E MET EEN 
INTENSIEF KARAKTER 

VERANTWOORDE ACTIVITEIT  MZG 2018 ALLE BEWERKINGEN VAN BEREKENING B2  

SPOEDDIENSTEN MZG 2018 
FINANCIERING VAN HET PERSONEEL VAN DE 
SPOEDDIENSTEN 

CASE-MIX MEDISCHE PRODUCTEN MZG 2018 
FINANCIERING VAN DE MEDISCHE 
PRODUCTEN 

      

GEFACTUREERDE DAGEN 
CHIRURGIE FINHOSTA 2018 

BEREKENING VAN HET AANTAL 
OPERATIEZALEN 

GEFACTUREERDE DAGEN TOTAAL 
EN OP G FINHOSTA 2018 

FINANCIERING VAN DE MEDISCHE 
PRODUCTEN 

      

      

STANDAARDTIJDEN KB VAN 25 APRIL 2002 
BEREKENING VAN HET AANTAL 
OPERATIEZALEN 

LIJST A  KB VAN 25 APRIL 2002 
BEREKENING VAN HET AANTAL 
OPERATIEZALEN 

GENORMALISEERDE WAARDEN VAN 
DE MEDISCHE PRESTATIES KB VAN 25 APRIL 2002 

FINANCIERING VAN DE MEDISCHE 
PRODUCTEN 

      

PERSONEELSGEGEVENS ENQUÊTE ZIEKENHUIZEN  GEMIDDELDE LOONLASTCORRECTIE 

  OMZENDBRIEF 3 DECEMBER 2018   

      

BAREMA’S HISTORIEK GEINDEXEERD GEMIDDELDE LOONLASTCORRECTIE 
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Ten gevolge van de annulatie door de Raad van State van de verdeling van de berekening van de financiering 
voor het personeel van de spoedgevallendiensten tussen 60% nomenclatuur en 40% volgens Units 
spoedgevallen werd de berekening van de financiering spoedgevallen aangepast op 1 juli 2020. De berekening 
gebeurt dan ook 100% op basis van de Units Spoedgevallen. Punt 7 van de bijlage B2 werd aangepast in die 
zin. 
(Arrest nr. 247.680 van 29 mei 2020 van de Raad van State vernietigt het artikel 1, lid 1, 4°, van het koninklijk 
besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van  het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de 
vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen). 
 
 
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 is vastgesteld op 1 juli 2020 op basis van de verdeling 
van een beschikbaar nationaal budget), wordt onderdeel B2 (lijn 200) op 1 juli 2020 vastgesteld op de waarde 
ervan op 30 juni 2020. 
 
 
1.2.5.2. De andere ziekenhuizen dan die bedoeld onder punt 1.2.5.1. 
 
Op 1 juli 2020 is onderdeel B2 van die ziekenhuizen vastgesteld op de waarde ervan op 30 juni 2020.  
 
 

1.2.6 Onderdeel B3 
 
Wat betreft de financiering van nieuwe apparatuur waarvan de erkenningen werden ontvangen sinds de 
betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2020, wordt het werkingsforfait B3 (op lijn 200) 
toegekend vanaf de erkenningsdatum (dus desgevallend met toekenning van een inhaalbedrag voor de maanden 
die verstreken zijn voorafgaand aan 1 juli 2020, op lijn 200 van onderdeel C2).  
 
Wat de radiotherapie betreft, wordt de op 1 juli 2020 toegekende financiering berekend op basis van het aantal 
verstrekkingen uit Finhosta 2018. Er dient evenwel op te worden gewezen dat de op 1 juli 2020 toegekende 
financiering een voorlopig karakter heeft, en zal worden herzien op basis van de gegevens van het betrokken 
dienstjaar. 
 
 

1.2.7 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 juli 2020) 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 
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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 

4500 Artikel 74 septies 

B5 420  Opleiding apothekers 

 
Het is wellicht goed eraan te herinneren dat omwille van redenen in verband met de goedkeuringsprocedure 
voor contracten (of pilootstudies), waarvan de jaarlijkse duur een volledig kalenderjaar beslaat – jaar t – (m.a.w. 
het contract loopt van 1 januari tot 31 december van jaar t), de financiering wordt toegekend vanaf 1 juli van het 
jaar t en gehandhaafd blijft tot 30 juni van het jaar t+1. Er moet dus geen inhaalbedrag worden toegekend voor 
het eerste semester van het jaar t. 
 
Er moet ook op worden gewezen dat enkel ziekenhuizen die beschikken over een terdege door de minister van 
Volksgezondheid ondertekend contract op het ogenblik van de afronding van het budget van financiële middelen 
op 1 juli 2020 in hun budget de betreffende financiering krijgen. Voor de contracten betreffende het jaar 2020 
die niet binnen de vereiste termijn ondertekend zouden zijn geweest, zal de financiering worden geïntegreerd in 
het budget van financiële middelen op 1 januari 2021 met toekenning van een inhaalbedrag voor het eerste 
semester 2020 (in de mate waarin de financiering van het 2de semester 2020 de facto gefinancierd wordt – zie 
hierboven herhaald principe – tijdens het eerste semester 2021).  
 
Voor het overige wordt de financiering die in de volgende lijnen is opgenomen, op 1 juli 2020 herberekend op 
basis van de hieronder beschreven gegevens. 
 

   GEGEVENS BRONNEN 

B4 400 Bedrijfsrevisor. VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 

B4 500 Hoofdgeneesheer VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 

B4 600 Verpleegster ziekenhuishygiëne VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 

B4 700 Geneesheer ziekenhuishygiëne VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 

B4 902  Art. 55 Gegevensregistratie : vast deel 
ERKENDE BEDDEN 1 JAN  
2020 

 

B4 903  Art. 55 Gegevensregistratie : variabel deel VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 

B4 910 
Elektr. Patiëntendossier : bedrag per 
ziekenhuis 

AANTAL ZIEKENHUIZEN  ERKENNINGEN OP 1 JAN 2020 

B4 911 
Elektronisch Patiëntendossier : bedrag per 
Bed 

VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 

 

B4 
1200 Opneming ter observatie 

AANTAL PATIËNTEN  

OPNEMING TER OBSERVATIE 
FINHOSTA 2018 

B4 1510 
Supplement permanente vorming 
01/01/2009 

VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 

B4 2010 Geriatrisch dagziekenhuis 
VERBLIJVEN IN GERIATRISCH 
DAGZIEKENHUIS 

MZG 2018 

B4 2021 Multidisciplinair algologisch team VERANTWOORDE BEDDEN  MZG 2018 

B4 2022 Hemovigilantiefunctie 
VERANTWOORDE BEDDEN + 
BLOEDZAKJES 

MZG 2018 + 
GENEESMIDDELENAGENTSCHAP 2018 

B4 2023 Lokale coördinatiefunctie orgaandonatie 
VERANTWOORDE BEDDEN + 
ERKENNINGEN + NPERCIZ 

MZG 2018 + ERKENNINGEN OP 1 JAN 

2020 

B4 2024 Voedingsteams VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 

B4 2200 Palliatieve functie: mobiele equipe ERKENDE BEDDEN ERKENNINGEN OP 1 JAN 2020 

B4 2400 Nosocomiale infecties AANTAL ZIEKENHUIZEN ERKENNINGEN OP 1 JAN 2020 

B4 4200 In vitro fertilisatie AANTAL IVF COLLEGES - 01/07/2018 TOT 30/06/2019 

B4 4300 Bemiddelingsfunctie VERANTWOORDE BEDDEN MZG 2018 
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De financiering van het Elektronisch Patiëntendossier beperkt zich in het BFM 1/7/2020 tot het volgende : 
 

- Voor de algemene ziekenhuizen : Een budget van 51.094.383,43 euro (index 01/01/2020) waarvan 15% 

verdeeld wordt pro rata het aantal algemene ziekenhuizen en 85% pro rata het aantal verantwoorde 

bedden.(of de erkende bedden voor die bedindexen waarvoor geen verantwoorde bedden worden 

berekend. 

- Voor de psychiatrische ziekenhuizen : Een budget van 8.665.129,35 euro (index 01/01/2020) waarvan 

15% verdeeld wordt pro rata het aantal psychiatrische ziekenhuizen en 85% pro rata het aantal erkende 

bedden 

De financieringen op de lijn 907 “Elektronisch patiëntendossier : Acceleratorbudget” en de lijn 908 
“Elektronisch patiëntendossier: Early Adopter Budget” werden op 0 gezet in het BFM 01/07/2020. 
 
Bij de berekeningen van de B4 van de algemene ziekenhuizen zit in het totaalaantal bedden van de lijnen 911 
(EPD Bedrag per bed) en 1510 (supplement permanente vorming) een verschil in die zin dat bij het totaalaantal 
bedden van de lijn 911 de psychiatrische bedden 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 wel inbegrepen 
zijn doch niet in deze van lijn 1510. Bij de B4 berekeningen van de psychiatrische ziekenhuizen geldt dan uiteraard 
het omgekeerde. Daar zijn de betrokken bedden bij de lijn 911 exclusief de psychiatrische bedden 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 terwijl deze van lijn 1510 inclusief zijn. 
 
 
Op de lijnen 1904 en 1906 werden volgende wettelijke bepalingen op 1 juli 2020 toegepast :  
 
Het betreft volgende elementen : 

- Het budget van de tax shift « ziekenhuizen » van het jaar 2020, zijnde 4,8 miljoen euro, werd voor de 
helft toegevoegd zowel aan de lijn 1904 als aan de lijn 1906 ; 

- Het vastbenoemd personeel van de provinciale en lokale administraties dat in rekening wordt gebracht 
voor de berekening is dat dat werd medegedeeld met een nomenclatuurcode NACE-BEL 86.101, 86.102, 
86.103 en 86.104 van het vierde trimester 2018. 
 

Lijnen 
Negatief/ 

positief 
bedrag 

Periode Gebruikte gegevens 

B4  1904 positief 01/07/20-31/12/20 jaar 2018 artikel 73, § 4  

C2 9514 negatief 01/01/20-30/06/20 jaar 2017 
Overgenomen berekening 2019 op basis van de gegevens 2017 : te 
recupereren bedrag uit de vierde kolom BFM 2020-01 

C2 9515 positief 01/01/20-30/06/20 jaar 2018 Actualisatie van de gegevens RSZ: 2018 

      

B4  1906 positief 01/07/20-31/12/20 jaar 2018 artikel 73, § 5 

C2 9516 negatief 01/01/20-30/06/20 jaar 2017 
Overgenomen berekening 2018 op basis van de gegevens 2016 : te 
recupereren. 

C2 9517 positief 01/01/20-30/06/20 jaar 2018 Actualisatie van de gegevens RSZ : 2018 

 
 
Op 1 juli 2020 werd op de lijn 1904 “Pensioenen stat. Act. Art. 73§4” een bedrag van  73.188.399,39 euro (index 
1 maart 2020 – bedrag uit de derde kolom) verdeeld onder de betrokken ziekenhuizen op basis van de definitieve 
gegevens van de RSZ met betrekking tot de pensioenlasten en individuele responsabiliseringsbijdragen van het 
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jaar 2018 evenals op basis van het percentage van de loonmassa van het vierde trimester 2018 van het 
vastbenoemde personeel waarvan sprake bij het tweede streepje hierboven. 
 
Het bedrag toegekend op de lijn 1904 gedurende het eerste semester 2020, gebaseerd op de gegevens van het 
jaar 2017, wordt geheel gerecupereerd via een negatief inhaalbedrag in de lijn 9514 “B4-1904 : terugv. 1ste sem 
2020 berekening 2019” van Onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2020. Dit negatief 
inhaalbedrag komt overeen met het bedrag op de lijn 1904 (vierde kolom) uit het budget van financiële middelen 
op 1 januari 2020 gedeeld door twee. Om de vereffening op 6 maand te garanderen wordt dit inhaalbedrag 
verdubbeld. 
 
Aangezien de financiering voor 2020 pas in het budget van financiële middelen van 1 juli 2020 kon gebeuren 
werd een positief inhaalbedrag toegevoegd op lijn 9515 “B4-1904 : toekenning 1ste sem. 2020 berekening 2020” 
van Onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2020. Dit positief inhaalbedrag, toegekend 
voor het eerste semester 2020 komt overeen met het bedrag van 71.753.332,74 euro (index 1 januari 2020) 
verdeeld over de ziekenhuizen op basis van de gegevens van de RSZ met betrekking tot de pensioenlasten en de 
individuele responsabiliseringsbijdragen van het jaar 2018, alsook van het percentage budgetmassa van het vierde 
trimester 2018 van het vastbenoemd personeel van de provinciale en lokale administraties dat werd medegedeeld 
met een nomenclatuurcode NACE-BEL 86.101, 86.102, 86.103 en 86.104. Om de vereffening op 6 maand te 
garanderen wordt dit inhaalbedrag verdubbeld. Om rekening te houden met een indexatie van 2% van toepassing 
op 1 maart 2020 voor de periode van 01/01/2020 tot 30/06/2020 werd de volgende formule toegepast op het 
bedrag aan inden 1 januari 2020 : (A) [(A x 1 x 2/12) + (A x 1,02 x 4/12)]. Om de vereffening op 6 maand te 
garanderen wordt dit inhaalbedrag verdubbeld. 
 
Op 1 juli 2020 werd op de lijn 1906 “Pensioenen Act art 73§5” een bedrag van 12.505.302 euro ((index 1 maart 
2020 – bedrag uit de derde kolom) verdeeld onder de betrokken ziekenhuizen op basis van de definitieve 
gegevens van de RSZ met betrekking tot de individuele responsabiliseringsbijdragen van het jaar 2018 evenals 
op basis van het percentage van de loonmassa van het vierde trimester 2018 van het vastbenoemde personeel 
waarvan sprake bij het tweede streepje hierboven. 
 
Het bedrag toegekend op de lijn 1906 gedurende het eerste semester 2020, gebaseerd op de gegevens van het 
jaar 2017, wordt geheel gerecupereerd via een negatief inhaalbedrag in de lijn 9516 “B4-1906 : terugv. 1ste sem 
2020 berekening 2019 ” van Onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2020. Dit negatief 
inhaalbedrag komt overeen met het bedrag op de lijn 1906 (vierde kolom) uit het budget van financiële middelen 
op 1 januari 2020 gedeeld door twee. Om de vereffening op 6 maand te garanderen wordt dit inhaalbedrag 
verdubbeld. 
 
Aangezien de financiering voor 2020 pas in het budget van financiële middelen van 1 juli 2020 kon gebeuren 
werd een positief inhaalbedrag toegevoegd op lijn 9517 “B4-1906 : toekenning 1ste sem. 2020 berekening 2020 
” van Onderdeel C2 van het budget van financiële middelen op 1 juli 2020. Dit positief inhaalbedrag, toegekend 
voor het eerste semester 2020 komt overeen met het bedrag van 12.260.100 euro (index 1 januari 2020) verdeeld 
over de ziekenhuizen op basis van de gegevens van de RSZ, pro rata de bijkomende lasten van de individuele 
responsabiliseringsbijdragen  van het jaar 2018 van het vastbenoemde personeel waarvan sprake bij het tweede 
streepje hierboven. Om rekening te houden met een indexatie van 2% van toepassing op 1 maart 2020 voor de 
periode van 01/01/2020 tot 30/06/2020 werd de volgende formule toegepast op het bedrag aan inden 1 januari 
2020 : (A) [(A x 1 x 2/12) + (A x 1,02 x 4/12)]. Om de vereffening op 6 maand te garanderen wordt dit 
inhaalbedrag verdubbeld. 
 
Bijlagen met verduidelijking van de berekeningen van de bedragen toegekend op de lijnen B4 1904 en 1906  
werden toegevoegd aan de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2020.  
 
Het bedrag op de lijn 2000 “Pilootstudies” wordt in detail weergegeven in een nota als bijlage aan de betekening 
van het budget van financiële middelen op 1 juli 2020. 
 
Een nieuwe lijn “4500 : Artikel 74septies” werd gecreëerd voor de financiering van specifieke contracten in het 
kader van de COVID19 epidemie, in toepassing van artikel 101 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 
en andere verzorgingsinrichtingen. 
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1.2.8 Onderdelen B5 en B6  
 
In het algemeen worden de bedragen die op 1 juli 2020 werden opgenomen in de verschillende rubrieken van 
onderdelen B5 en B6, vastgesteld op hun waarde op 30 juni 2020. 
 
 
 

1.2.9. Onderdeel B7 
 

De gegevens die gebruikt worden voor de berekening van onderdeel B7A op 1 juli 2020 werden door de 
betrokken instellingen meegedeeld ingevolge het in de ministeriële omzendbrief van 25/11/2019-

geformuleerde verzoek waarbij aan de ziekenhuizen werd gevraagd om aan de bevoegde administratie van 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bijkomende inlichtingen te verstrekken 
in het kader van de vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 juli 2020. 

 
 

1.2.10 Onderdeel B8  
 

Op 1 juli 2020 wordt 50% van het beschikbare budget voor onderdeel B8 (artikel 78, 1°, a van het koninklijk 
besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen 
van de ziekenhuizen), uit lijn 201 van onderdeel B8, herberekend. 
 

De gegevens die gebruikt worden voor de berekening zijn: 

 

GEGEVENS BRONNEN BEREKENING 

Opn. SOCIALE MAF en totaal opn. GEGEVENS VERZEKERINGSINSTELLINGEN 2018 RATIO 1 

Opn. MAF LAGE INKOMENS EN ALLEENSTAANDEN en 
totaal opn. 

GEGEVENS VERZEKERINGSINSTELLINGEN 2018 RATIO 2 

DOSSIERS PERSONEN ZONDER 
ONDERSTANDSDOMICILIE TERUGBETAALD DOOR 
OCMW 

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 2018 RATIO 3 

TOTALE OPNAMES 7 VI + NIET-VI FINHOSTA 2018 RATIO 3 

 
 
De bedragen van de andere onderdelen van Onderdeel B8 werden éénvoudig overgenomen vanuit de vorige 
budgetten van financiële middelen. 
 
De financiering van de interculturele bemiddeling, voorzien in artikel 78, 2° van het koninklijk besluit van 25 
april 2002, werd toegekend op lijn 400 “Massa interculturele bemiddeling” in functie van de door de 
ziekenhuizen ingediende en de door de Cel Interculturele bemiddeling van het DG Gezondheidszorg 
weerhouden aanvragen.  
 
 

1.2.11 Onderdeel B9  
 
Op de lijn 1312 “IFIC PR :  budgetten 2018 tot 2020” werd een budget van  86.659.451,60 euro (index 1 januari 
2020) verdeeld over de ziekenhuizen pro rata het aantal FTE zoals vastgesteld in de tabel van bijlage 21 van het 
koninklijk besluit van 25 april 2002. 
 
De financiering van de interculturele bemiddeling, op lijn 600 “Interculturele Bemiddeling”, werd toegewezen 
in functie van de door de ziekenhuizen ingediende en door de Cel Interculturele bemiddeling van het directoraat-
generaal Gezondheidszorg in aanmerking genomen aanvragen.  
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1.2.12 Onderdeel C2 
 
 
Voor lijn 200 « Massa C2 » is een afzonderlijke bijlage voorzien bij de betekening van het budget van financiële 
middelen op 1 januari 2020, waarin u de nieuwe toegekende inhaalbedragen makkelijk zal kunnen identificeren.  
 
De volgende lijnen, die overbodig zijn geworden, werden op 1 juli 2020 geschrapt: 
 

C2 9212 Comp. m.b.t. herziening 2009 A1-A3-C1 

C2 9213 Comp m.b.t. herziening 2010 A1-A3-C1 

C2 9214 Comp. m.b.t. herziening 2009 ander dan A1-A3-C1 

C2 9215 Comp. m.b.t. herziening 2010 ander dan A1-A3-C1 

C2 9429 Comp. m.b.t. herziening 2011 A1-A3-C1 

C2 9430 Comp. m.b.t. herziening 2012 A1-A3-C1 

C2 9505 Comp. m.b.t. indexhypothese op 1/07/2018 

C2 9506 B4-1904 : Terugv. 1ste sem 2019 berekening 18 

C2 9507 B4-1904 : Toekenning 1ste sem.  2019 berekening 19 

C2 9508 B4-1906 : Terugv.1ste sem.  2019 berekening 18 

C2 9509 B4-1904 : Toekenning 1ste semester 2019 berekening 19 

C2 9510 IFIC PR : bijkomend budget 2019 - 1ste sem 2019 

 
 

-) De volgende lijnen werden gecreëerd in het budget van financiële middelen op 1 juli 2020: 
 

C2 9433 Comp. m.b.t. herziening 2013 A1-A3-C1 

C2 9434 Comp. m.b.t. herziening 2014 A1-A3-C1 

C2 9435 Comp. m.b.t. herziening 2013 ander dan A1-A3-C1 

C2 9436 Comp. m.b.t. herziening 2014 ander dan A1-A3-C1 

C2 9512 IFIC PR : bijkomend budget 2020 - eerste sem 2020 

C2 9514 B4-1904 : Terugv. 1ste sem 2020 berekening 2019 

C2 9515 B4-1904 : Toekenning 1ste sem. 2020 berekening 2020 

C2 9516 B4-1906 : Terugv.1ste sem. 2020 berekening 2019 

C2 9517 B4-1906 : Toekenning 1ste sem. 2020 berekening 2020 

C2 9605 Comp. m.b.t. verbetering M bedden B1 B2 B4 op budget 1 juli 2019 

C2 9606 Comp. m.b.t. opmerkingen op budget 1 januari 2020 
 
 

1.2.13. Onderdeel C3  
 

In het algemeen worden de bedragen die op 1 juli 2020 in onderdeel C3 zijn opgenomen, behouden op hun 
waarde op 30 juni 2020. 
 
 

2. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2020. 
 

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 2018 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 
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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 2018 – 31 december 2018 (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 2018 – 31 december 2018; die informatie werd door de ziekenhuizen meegedeeld, door de 
administratie gecontroleerd en desgevallend door diezelfde ziekenhuizen bevestigd; 
-) 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 2018 
– 31 december 2018 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 juli 2020 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 

mailto:info@psy107.be
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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 juli 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 juli 2020. 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 4. Technische nota’s.  
 

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

 


