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De Afdeling Financiering van de NRZV heeft de budgettaire voorstellen voor 2011 

gedetailleerd geanalyseerd die, ofwel voortvloeien uit vroegere adviezen van de Afdeling 

Financiering van de NRZV, ofwel aan de Afdeling Financiering van de NRZV door 

verschillende instanties zijn voorgelegd. 

De Afdeling is zich wel degelijk bewust van het klimaat van de algemene economische en 

financiële crisis, maar wenst te wijzen op de anticyclische essentiële rol die in dit kader door 

de non-profitdiensten in het algemeen en de gezondheidszorgsector in het bijzonder is 

gespeeld. 

Deze rol voltrekt zich zowel op het vlak van werkgelegenheid als op het vlak van 

investeringen die aanzienlijke economische gevolgen genereren. 

Daarom is de sector van mening dat het van essentieel en prioritair belang is om in 2011 de 

financiering van maatregelen te voorzien die momenteel gelden op het vlak van het bezoldigd 

personeel (alsook van het bezoldigd medisch personeel). 

 

Ze vestigt de aandacht op de absolute noodzaak om de financiering van de baremieke 

anciënniteit te voorzien (0,78% eventueel aangepast voor de psychiatrische ziekenhuizen om 

rekening te houden met hun specifieke kenmerken). 

Bovendien wijst ze op het belang van een correcte financiering van het personeel, zowel in 

het kader van de financiering die is voorzien in het kader van het Budget van Financiële 

Middelen als de financiering van elk inter-professioneel of sociaal akkoord. 

 

Parallel hiermee wenst de Afdeling dat alle bijkomende middelen die zijn gevraagd op het 

vlak van de (her)bouw van gebouwen zouden worden geïntegreerd in het Budget van 

Financiële Middelen (en dat het bedrag van de bouwkalender zou worden verhoogd) wetende 

dat de onmiddellijke impact van deze maatregel laag is voor het Budget van Financiële 

Middelen, maar dat deze in staat zal stellen om nieuwe vastgoedprojecten te lanceren. 

 

De Afdeling vraagt ook dat er voldoende middelen zouden worden vrijgemaakt om het 

vervolg van de hervorming van de sector van de geestelijke gezondheid te garanderen. 

 

De Afdeling wijst op de verbintenissen die zijn genomen door de vorige regering om de 

besparingen te behouden die eventueel worden gegenereerd door de forfaitarisering van de 

geneesmiddelen in de ziekenhuissector zelf, onder meer voor de werking van de 

ziekenhuisapotheek.   

De Afdeling is dus van mening dat de daling van het budget van het forfait voor de 

geneesmiddelen integraal moet worden overgeplaatst naar het Budget van Financiële 

Middelen teneinde de hierboven vermelde prioriteiten gedeeltelijk te financieren. 

 

Tot slot dringt de Afdeling erop aan dat ze geen nieuwe initiatieven wenst te financieren 

buiten deze die ze zelf als prioritair heeft voorgesteld. 
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