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Context 
 

Mevrouw de Minister heeft 2 adviesaanvragen betreffende het onderdeel A1 geformuleerd. 
 

In het advies NRZV/D/AF/58-1 heeft de afdeling reeds een advies gegeven op een deel van de 

vragen gesteld in de adviesaanvraag van 7 december 2010. 

Wat de tweede adviesaanvraag van 6 juli 2010 betreft, met betrekking tot verschillende 

problematieken aangaande het onderdeel A1, wenst de werkgroep haar werkzaamheden 

verder te zetten.  

 

Het huidige advies handelt dus enkel over de vraag naar de vaststellingsmodaliteiten van het 

forfait betreffende de dekking via het budget van financiële middelen van de 

afschrijvingslasten van herconditioneringswerken in het kader van het BFM op 1 juli 2011. 

De werkgroep wenst haar werkzaamheden verder te zetten voor wat de bepaling van de 

vaststellingsmodaliteiten van dit forfait voor de dienstjaren na 2011 betreft.  

 

Voorafgaande opmerking 
 

De werkgroep benadrukt dat het compleet ondenkbaar is een forfait voor de 
herconditioneringswerken toe te kennen indien de voor dit doel beschikbare enveloppe zich 

zou beperken tot 16 miljoen euro. 
Elk jaar is een bijkomend budget noodzakelijk, in toevoeging van de hiervoor reeds verkregen 

budgetten voor de voorgaande jaren. Het dient dus wel degelijk te gaan over een “cumulatief” 
budget. 

De werkgroep is momenteel bezig het bedrag, dat jaarlijks, cumulatief, dient te worden 

hernomen, en dat zou overeenkomen met een realistisch forfait, vast te stellen. 

De werkgroep beklemtoont eveneens de moeilijkheid zich uit te spreken over 

toekenningsmodaliteiten van een forfait op 1 juli 2011 terwijl het algemeen kader waarbinnen 

dit forfait dient te worden uitgewerkt, nog niet precies gedefinieerd is en er geen enkele 

garantie is dat de jaarlijkse budgettaire enveloppes kunnen verkregen worden die voldoende 

groot zouden zijn om dit forfait in werking te kunnen laten treden. 

Tenslotte wijst de werkgroep er ook op dat er een tegenstelling bestaat tussen het feit een 

forfait te moeten vaststellen en het feit dat de reële afschrijvingslasten voor 

herconditioneringswerken toch nog verder aanvaard worden voor financiering via het BFM. 

 

Modaliteiten 

 
De werkgroep meent dat het dus nog te vroeg is om definitieve verdelingsmodaliteiten voor 

de toekenning van een forfait betreffende herconditioneringswerken voor te stellen. 
Omwille van al deze redenen, meent de werkgroep dat het bedrag van 16 miljoen dient te 

worden toegekend voor het onderdeel A1 op een algemene wijze om andere 
investeringsbehoeften in de ziekenhuizen te dekken, zonder dat er een verband met een forfait 

voor herconditioneringswerken dient te bestaan.  
Daarom stelt de werkgroep in het kader van het BFM op 1 januari 2011, toe te kennen op 1 

juli 2011, een verdeling van het bedrag van 16 miljoen euro pro rata de erkende bedden voor, 

zonder verband te houden met het forfait voor herconditioneringswerken. En wat de lasten 

betreffende de tenlasteneming van de herconditioneringswerken betreft, vraagt de werkgroep 

dat deze op basis van de rëele lasten verder in het budget van financiële middelen zouden 

gedekt blijven. 
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