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De afdeling financiering van de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen heeft op 11 

februari 2010 antwoord gegeven op de adviesaanvraag betreffende het budget van 

financiële middelen van de ziekenhuizen op 01/01/2010 en 01/07/2010.  

 

Tijdens de plenaire vergadering van de raad van 11 maart 2010 werden echter een aantal 

bijkomende opmerkingen bij dit advies geformuleerd. Enkele puntjes moesten nog 

worden behandeld, vandaar dit aanvullend advies.  

 

- In verband met het advies betreffende de financiering van de herconditioneringswerken 

(A1) heeft de Afdeling Financiering een opmerking geformuleerd aangaande het 

herconditioneringsplafond. Bepaalde leden zijn van mening dat het 

herconditioneringsplafond dat men gaat invoeren reeds vanaf 2006 zou kunnen worden 

berekend en dat bepaalde instellingen hun trekkingsrecht vanaf 2006 zouden kunnen 

krijgen.  

 

- In verband met het advies betreffende de sociale diensten en de criteria betreffende de 

zogenaamde “sociale” patiënten (B8) wenste de afdeling “financiering” te benadrukken 

dat de studie ook de psychiatrische ziekenhuizen betreft. 

 

- In verband met de verdeling van het bedrag voor onregelmatige prestaties moest de 

afdeling “financiering” de modaliteiten bespreken voor de verdeling van het bedrag van 

40 miljoen. De afdeling is het eens met de verdeelsleutel naar rata van de B2-massa van 

het budget van financiële middelen van elk van de ziekenhuizen. 

 

- In verband met de pediatrische oncologie heeft de administratie de afdeling 

geïnformeerd dat in januari 2010 twee Luikse centra beslist hebben om mee te werken, 

vandaar het cijfer van 7 centra zoals vermeld in de adviesaanvraag (oorspronkelijk 

werden er 8 gefinancierd). De afdeling heeft akte genomen van deze toelichting. 

 

-Complementair aan en in antwoord op de adviesaanvraag, onderschrijft de NRZV het 

belang dat de minister hecht aan een administratieve vereenvoudiging. Er werd een 

werkgroep opgericht en de afdeling wil zijn werkzaamheden voortzetten. De raad acht 

het voortaan wenselijk dat de rapporten die in het kader van het KB van 25 april 2002 

gevraagd worden en die mettertijd overbodig zouden worden, afgeschaft worden. 

 

- In antwoord op het punt betreffende de vraag van de minister om de recentste gegevens 

te kunnen gebruiken, beschouwt de NRZV deze benadering als zeer positief en gaat zij 

akkoord met het gestelde principe, met name het systematisch gebruik van de recentste 

gegevens met mogelijkheid tot aanpassing (zonder terugwerkend gevolg) vanaf het 

moment waarop ze gecontroleerd en gevalideerd kunnen worden. 

 

 

 

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


