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Context 
 

In haar advies met als referentie NRZV/D/AF/58-1 heeft de Afdeling Financiering reeds een 
advies uitgebracht over een deel van de kwesties die zijn geformuleerd in de adviesaanvraag 

van 7 december 2010 van mevrouw de Minister betreffende de wijziging van het koninklijk 

besluit van 25 april 2002 (betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van 

financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen), voor wat betreft de BFM’s op 1 januari 

2011 en 1 juli 2011. 

 

De punten die niet behandeld zijn in het bovenvermelde advies, werden of worden behandeld 

in afzonderlijke adviezen. Het bleek nuttig te zijn om uit dit document alle  referenties van de 

gegeven adviezen op te nemen.  

 

De Afdeling Financiering wens ook op eigen initiatief aan mevrouw de Minister aanvullende 

bepalingen voor te stellen die betrekking hebben op bepaalde herzienings- of 

vaststellingsmodaliteiten die in het kader van de volgende BFM’s moeten worden toegepast. 

  

Modaliteiten 

 
Wat betreft het onderdeel A1 van het BFM, wenst de Afdeling Financiering te wijzen op het 

advies met als referentie NRZV/D/AF/60-2* van 10 februari 2011 en de inhoud van de 
begeleidende brief van 15 februari 2011. 

 
Wat betreft het onderdeel A2 van het BFM, stelt de Afdeling Financiering voor om in de 

component « B » (Budget) van de berekeningsformule van dit onderdeel A2, waarvan sprake 

in artikel 30, § 1 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 25 april 2002, het onderdeel 

C4 te schrappen. Het gaat om een technische wijziging, maar die op die manier een 

discriminatie afschaft die is vastgesteld tussen de psychiatrische ziekenhuizen, tussen de 

ziekenhuizen en de Sp palliatieve verpleegeenheden en tussen de verpleegeenheden voor 

« zware brandwonden », wanneer het aantal gerealiseerde dagen hoger is dan hun 

referentieaantal. 

 

Wat betreft het onderdeel B2 van het BFM van de algemene ziekenhuizen (waarvan onderdeel 

B2 wordt berekend op basis van activiteitscriteria), is er een afzonderlijk advies geformuleerd 

door de Afdeling Financiering (referentie : vergadering van 24 maart 2011) over het gebruik 

van de MVG-gegevens in het kader van de vaststelling van dit onderdeel B2 op 1 juli 2011. 

 
Wat betreft het onderdeel B4 van het BFM, wijst de Afdeling op het afzonderlijke advies 

waarbij ze een positief advies heeft geformuleerd (referentie  vergadering van 24 maart 2011) 
over de financieringsmodaliteiten van de overlegplatforms inzake geestelijke 

gezondheidszorg naar aanleiding van de adviesaanvraag van mevrouw de Minister van 14 
januari 2011. 

 
De Afdeling Financiering wenst ook dat de modaliteiten van tenlasteneming in het kader van 

de herzieningen van het budget van financiële middelen van het statutaire personeel dat ter 

beschikking wordt gesteld in het kader van de financiering van de afwezigheden wegens 

ziekte voor lange duur wanneer het ziekenhuis het bewijs kan leveren dat de last van het ter 

beschikking gestelde statutaire personeel met een afwezigheid voor lange duur wegens ziekte 

door het ziekenhuis zelf wordt gedragen. Hiertoe stelt de Afdeling Financement het volgende 

voor: 

 

1° bij de herziening van het BFM voor het dienstjaar 2010 de financiering van de afwezigheden 

voor lange duur herzien door hierin het TBG-personeel te integreren voor zover de beheerder 



van het betrokken ziekenhuis het bewijs kan leveren dat de last van het TBG-personeel met een 
afwezigheid voor lange duur effectief te zijner laste valt;  

2° op 1 juli 2011 de financiering van de afwezigheden voor lange duur herberekenen door 
gevalideerde, gecontroleerde gegevens (gemiddelde loonkosten van het personeel dat voor 

lange duur afwezig is) te gebruiken en door het TBG-personeel te integreren voor zover de 

beheerder van het betrokken ziekenhuis het bewijs kan leveren dat de last van het TBG-

personeel met een afwezigheid voor lange duur effectief te zijner laste valt;  

3° de periodiciteit van de herziening in het KB van 25 april 2002 wijzigen, voor zover de eerste 

herziening in 2010 (zie punt 1° hierboven) zou plaatsvinden, de eerste herziening van deze 

maatregel zou effectief in 2010 plaatsvinden en daarna om de 3 jaar (ofwel in 2013, 2016,…) 

 

Wat betreft het onderdeel B5 van het BFM, vestigt de Afdeling Financiering de aandacht van 

mevrouw de Minister erop dat, indien men niet kan beschikken over een voorstel van de ad 

hoc werkgroep betreffende de wijzigingen die moeten worden aangebracht in de 

vaststellingsmodaliteiten voor dit onderdeel, stelt ze voor om in de BFM’s op 1 juli 2011 de 

momenteel toegekende bedragen te behouden; er zal dus geen herberekening zijn van dit 

onderdeel B5 op 1 juli 2011. 
 

Tot slot wijst de Afdeling Financiering erop dat verschillende onlangs uitgebrachte adviezen 
noch werden geconcretiseerd in het bovenvermelde koninklijk besluit van 25 april 2002 noch 

in de berekeningsmodaliteiten van de onderdelen van de betrokken BFM’s.  
 

De Afdeling Financiering vestigt de aandacht van mevrouw de Minister op twee punten: 
 

- Het zou zinvol zijn om te plannen om in de « b4 »-contracten de automatische verhoging 

van de personeelskosten (bv: indexering, anciënniteit…) aan te bieden 

 

- Wat betreft de maategel betreffende de financieringen van de titels en kwalificaties, zouden 

de betrokken kostenplaatsen alsook de voorlopige enveloppe moeten worden herzien. 

 

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


