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Naar aanleiding van de vraag van Mevrouw de Minister van 18 januari 2011 aan de Voorzitter van 
de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen stelt de Werkgroep “Boekhoudkundig Plan” de 

creatie van nieuwe kostenplaatsen en nieuwe rekeningen voor.  
 

_____________ 

 

In verband met de creatie van kostenplaatsen 

       - voor de proefprojecten in het kader van Artikel 63, §1 voor de algemene ziekenhuizen 

       - voor de proefprojecten in het kader van Artikel 63, §2 voor de psychiatrische ziekenhuizen 

       - voor de proefprojecten in het kader van Artikel 64 betreffende het kankerplan 

       - voor de zorgcircuits en zorgnetwerken bedoeld in Artikel 107 van de ziekenhuiswet, 

heeft de afdeling financiering, tijdens haar vergadering van 12 mei 2011, de wijziging 

goedgekeurd van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van 

de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen teneinde de 

volgende kostenplaatsen te creëren of te gebruiken: 

 

Art 63, §1: proefprojecten algemeen ziekenhuis 
 

        Proefprojecten acute sector behalve geriatrie                                                 KP 330 
        Proefprojecten i.v.m. de klassieke hospitalisatie in de geriatrie                     KP 331 

        Proefprojecten i.v.m. het geriatrisch dagziekenhuis                                       KP 553 
        

        Proefprojecten Sp-sector                                                                                KP 332 
        Proefprojecten Sp Pal sector                                                                          KP 333 

 

De Afdeling Financiering vestigt evenwel de aandacht op het feit dat het niet normaal is dat de 

geriatrische daghospitalisatie, in het bijzonder de proefprojecten ter zake in een “medisch-

technische” kostenplaats worden ondergebracht: het betreft de hospitalisatie in het kader van het 

“BFM” (cfr. Chirurgisch dagziekenhuis 320 tot 329). Moet er geen kostenplaats “33X” gecreëerd 

worden om de logica m.b.t. de “geriatrie” te volgen? 

 

Art 64: Kankerplan  

        

Er moet voor de werkgroep geen specifieke kostenplaats gecreëerd worden.  

 

Art 63, §2: proefprojecten psychiatrisch ziekenhuis 

 
      Proefprojecten Art 63, §2 in het psychiatrisch ziekenhuis                              KP 450 

 
Projecten Art. 107  

 
     Zorgnetwerken en zorgcircuits geestelijke gezondheidszorg                           KP 451 

 
Wat in het bijzonder artikel 107 betreft, wordt kostenplaats 451 gecreëerd voor de bijkomende 

FTE’s en de bijkomende specifieke kosten in het kader van de projecten 107, zowel voor de 

ziekenhuizen die bedden zullen “afbouwen/buiten gebruik stellen/bevriezen” als voor de 

ziekenhuizen die aan de projecten 107 deelnemen maar geen bedden bevriezen, zodat zij die 

bijkomende kosten goed kunnen isoleren. Het (B2, B4, B9)-personeel dat aan de “bevroren” 

bedden is verbonden, blijft voor de financiering aan die bedden verbonden, ook wanneer dit 

personeel buiten het ziekenhuis gaat werken, de kostenplaats moet hiervoor niet wijzigen.  

 

_____________ 
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Om tegemoet te komen aan de vraag om nieuwe rekeningen te creëren op het niveau van de 

investeringen die worden gedaan op het vlak van duurzame ontwikkeling en herconditionering 
stelt de Werkgroep “Boekhoudkundig Plan” voor de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 

augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de 

ziekenhuizen te wijzigen en volgende rekeningen te creëren: 

 

Aankoop kapitaalgoederen 
2251 Herconditioneringswerken 

2252 Investeringen in het kader van duurzame ontwikkeling  

2253 Andere inrichting van de gebouwen 

 

630251 Afschrijvingen voor herconditioneringswerken 

630252 Afschrijvingen van goederen in het kader van duurzame ontwikkeling  

630253 Afschrijvingen voor andere inrichting van de gebouwen 

 

Leasing en soortgelijke rechten  
25251 Herconditioneringswerken 

25252 Investeringen in het kader van duurzame ontwikkeling 
25253 Andere inrichting van de gebouwen 

 
630501 Afschrijvingen voor herconditioneringswerken 

630502 Afschrijvingen van goederen in het kader van duurzame ontwikkeling 
630503 Afschrijvingen voor andere inrichting van de gebouwen 

 

Wat de afschrijving van herconditioneringswerken betreft, herinnert de Afdeling Financiering 

Mevrouw de Minister aan één van haar vroegere adviezen waarin werd voorgesteld dat 

herconditioneringswerken over 20 jaar mogen worden afgeschreven.  

 

Bovendien wenst de werkgroep in antwoord op de specifieke behoeften volgende rekeningen te 

creëren:  

     

60039 Diverse steriele producten en materialen 

609039 Diverse steriele producten en materialen 

470 - Dividenden en tantièmes over vorige boekjaren 

471 – Dividenden over het boekjaar 

472 - Tantièmes over het boekjaar 

473 – Andere rechthebbenden  

694 – Vergoeding van het kapitaal 

695 – Bestuurders of zaakvoerders 

696 - Andere rechthebbenden 

 
De werkgroep stelt tevens voor erop te wijzen dat er een subrekening van rekening 704 

‘Nevenproducten’ moet worden gebruikt in plaats van rekening 7020 ‘supplementen voor 
tweepersoonskamers’ voor opbrengsten die het resultaat zijn van comfortelementen, zoals 

bijvoorbeeld televisie.  

 
De Afdeling Financiering dringt erop aan dat de inwerkingtreding wordt vastgelegd op 1 januari 

volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
 

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


