
R E K E N H O F

Nieuwe regels voor 
de financiering van 
de ziekenhuizen

Verslag van het Rekenhof aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers

Brussel, februari 2006

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.

Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen 
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.

wettelijk depot

druk

adres

tel
fax

Internetsite

D/2006/1128/7

N.V. PEETERS S.A.

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

02-551 81 11
02-551 86 22
www.rekenhof.be



R E K E N H O F

Nieuwe regels voor 
de fi nanciering van 
de ziekenhuizen

Verslag van het Rekenhof aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering 
van het Rekenhof van 1 februari 2006





Samenvatting

Met de wet van 14 januari 2002 wil de wetgever de uitgaven in de ziekenhuisfi -
nanciering beter beheersen, door de vaststelling en betaling van de budgetten 
van fi nanciële middelen aan de ziekenhuizen (BFM) aan te passen. De nieuwe 
regels zijn vanaf 1 juli 2002 van toepassing.

Het Rekenhof heeft onderzocht of bij de vaststelling van het globale budget voor 
het Rijk, d.i. de enveloppe voor alle ziekenhuizen, de ziekenhuizen correct worden 
gefi nancierd. Ook werd nagegaan of de BFM worden vastgesteld en vereffend 
overeenkomstig de reglementaire besluiten en interne onderrichtingen van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) en van het Rijksinstituut voor de Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV). 

Het onderzoek wijst uit dat door de laattijdige publicatie van de reglementaire 
besluiten de BFM niet tijdig aan de ziekenhuizen werden meegedeeld. De nieuwe 
wijze om de BFM vast te stellen en berekenen, houdt bovendien het risico in dat 
het globale budget voor het Rijk wordt overschreden, omdat de som van de initi-
ele of aangepaste BFM van de ziekenhuizen niet systematisch wordt vergeleken 
met dat globale budget. Daarnaast zijn de gegevens van de ziekenhuizen vaak 
van onvoldoende kwaliteit en duurt het lang voor ze verwerkt zijn, waardoor ze 
minder betrouwbaar en actueel worden. Dat heeft een weerslag op de berekening 
van de reële activiteit van de ziekenhuizen. De doelstelling van de wetgever, met 
name een correcte fi nanciering, kan in het gedrang komen doordat bepaalde 
beheersinformatie niet voorhanden is, de werkelijke uitgaven door de verrekening 
achteraf van bepaalde maatregelen moeilijk becijferd kunnen worden en de som 
van de BFM niet stelselmatig met het globale budget van het Rijk vergeleken 
wordt. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat een goede samenwerking tussen het RIZIV 
en de FOD Volksgezondheid belangrijk is voor de opvolging van de betalingen. Zo 
bleek de FOD Volksgezondheid sommige gegevens laattijdig op te vragen. Om de 
bedragen die aan de verzekeringsinstellingen en de ziekenhuizen betaald moeten 
worden, vast te stellen, deelde de FOD Volksgezondheid aan het RIZIV gegevens 
mee die niet altijd vaststonden. Doordat onder meer een wijziging in percentage 
voor de verdeling van de budgettaire last tussen de Staat en het RIZIV laattijdig 
vastgesteld (en gepubliceerd) is, zijn de uitgaven in de rekeningen van de ver-
plichte verzekering van het begrotingsjaar 2003 naar het begrotingsjaar 2004 
verschoven. 

Ook bij de opvolging van de uitgaven werden tekortkomingen vastgesteld. Het 
RIZIV heeft achterstand in de verwerking van de gegevens die de FOD Volks-
gezondheid nodig heeft. De FOD Volksgezondheid heeft van zijn kant een achter-
stand bij het verrekenen van het verschil dat de Staat uiteindelijk moet betalen 
en de betalingen gedaan in de loop van het jaar. 

Tot slot wordt de nieuwe regeling nog beïnvloed door elementen uit het ver-
leden, zoals de nog verschuldigde inhaalbedragen vanaf 1999 en de aanzienlijke 
achterstand in de betaling van het aandeel van de Staat aan de verzekerings-
instellingen.

Met het oog op een correcte toepassing van de procedures, beveelt het Rekenhof 
aan dat de bevoegde instellingen nauwer en effi ciënter samenwerken en die 
samenwerking concreet uitwerken. Hierdoor zal beter worden gegarandeerd dat 
de BFM tijdig vastgesteld en berekend worden en zal de berekening ervan ook 
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steunen op meer betrouwbare en recentere gegevens. Met het oog op een trans-
paranter fi nancieringssysteem wordt voor de systematische vergelijking van de 
toegekende BFM met het globale budget voor het Rijk aanbevolen de nodige 
beheersinformatie aan te maken. 

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid reageert in zijn antwoord op 
voormelde bevindingen door een aantal maatregelen in het vooruitzicht te stellen 
die een oplossing moeten bieden voor de vastgestelde problemen.
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Inleiding

0.1 Voorwerp

De regels voor de organisatie, de werking en de fi nanciering van de ziekenhuis-
activiteit1 zijn opgenomen in de wet van 7 augustus 1987 betreffende de zieken-
huizen (hierna afgekort: Ziekenhuiswet) en in de uitvoeringsbesluiten bij deze 
wet. Een belangrijke bron van inkomsten voor het ziekenhuis is het budget van 
fi nanciële middelen (hierna afgekort: BFM). Dat vergoedt de kosten van opname 
en het verblijf van patiënten in een ziekenhuis of een chirurgisch dagziekenhuis 
maar dekt niet de kosten voor honoraria van geneesheren, voor technische pres-
taties of voor geneesmiddelen. 

Voor het vastleggen van de BFM is de dienst Boekhouding en Beheer van de 
Ziekenhuizen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (hierna afgekort: FOD Volksgezondheid) bevoegd. Van hun kant staan 
de verzekeringsinstellingen in voor de betaling van de BFM aan de ziekenhuizen, 
voor wat de verzekerden betreft die bij hen zijn aangesloten2. Daardoor zijn, naast 
de Ziekenhuiswet, ook een aantal bepalingen van de wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994 (hierna afgekort: gecoördineerde wet van 14 juli 1994) en van een 
aantal uitvoeringsbesluiten bij deze wet van toepassing op de betaling van de 
BFM. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna afgekort: 
RIZIV) en de Controledienst voor de Ziekenfondsen (hierna afgekort: Controle-
dienst) zien toe op de naleving van deze bepalingen3.

De wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg heeft 
de vaststelling en betaling van de BFM op een aantal punten gewijzigd. De nieuwe 
bepalingen zijn op 1 juli 2002 in werking getreden. De bepalingen van budgettaire 
en fi nanciële aard zijn door het Rekenhof onderzocht.

0.2 Draagwijdte van het onderzoek

Het onderzoek van het Rekenhof richt zich in hoofdzaak op de wijze van vastleg-
ging van de BFM sinds 1 juli 2002 en op de naleving van de regels voor de beta-
ling ervan in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen. De regels voor de betaling in stelsels waarop de regeling van 
de verplichte verzekering niet van toepassing is, blijven buiten beschouwing. 
Daarbij ligt de nadruk op de taken van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV bij 
de uitvoering van de reglementaire bepalingen. De Controledienst werd niet bij 

1 De erkenning van ziekenhuizen en van ziekenhuisdiensten, alsook de normen waaraan de zieken-
huizen moeten voldoen (inzake architectuur, oppervlakte van kamers, enz.) worden uitgevaardigd 
door de gemeenschappen. Protocolakkoorden tussen de Staat en de gemeenschappen moeten 
ervoor zorgen dat het beleid van de verschillende overheden onderling is afgestemd.

2 Verzekerden die niet zijn aangesloten bij een verzekeringsinstelling vallen onder de toepassing van 
de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de Dienst voor Overzeese Sociale 
Zekerheid (DOSZ), het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden (NIOI) en de Hulp- en Voorzorgs-
kas voor Zeevarenden (HVK).

3 De Controledienst ziet onder meer toe op de naleving van de boekhoudkundige regels van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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het onderzoek betrokken, omdat uit contacten met de verantwoordelijke ambte-
naren is gebleken dat de instelling geen voor het onderzoek relevante bijkomende 
informatie heeft4.

De specifi eke regels voor het toekennen van de BFM zijn opgenomen in een 
koninklijk besluit5. Door het complexe karakter van deze materie is het mogelijk 
noch wenselijk gedetailleerd in te gaan op de berekening van de BFM. Het onder-
zoek is in hoofdzaak gericht op de procedures voor de begroting (vaststellen van 
het globale budget voor het Rijk, vastleggen en meedelen van de BFM aan de 
ziekenhuizen, gegevensoverdracht door de ziekenhuizen aan de FOD Volks-
gezondheid en aan het RIZIV en controle van deze gegevens) en de regels en 
procedures voor de betaling (betaling van de uitgaven, met inbegrip van de gege-
vensuitwisseling tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV). 

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

• nagaan of bij de vaststelling van het globale budget voor het Rijk een 
correcte fi nanciering van de ziekenhuizen wordt nagestreefd;

• toetsen of de procedures en regels om de BFM vast te stellen en te ver-
effenen, worden uitgevoerd overeenkomstig de reglementaire besluiten en 
in de interne onderrichtingen van het RIZIV of de FOD Volksgezondheid.

De doelstellingen van het onderzoek worden geconcretiseerd in de volgende 
onderzoeksvragen.

• Zijn de procedures voor de doorstroming van informatie tussen de diverse 
bij het beleid betrokken instellingen voldoende gedetailleerd uitgewerkt 
(in omzendbrieven, interne richtlijnen, procedurebeschrijvingen) en worden 
deze procedures nageleefd?

• Waarborgen deze procedures dat de BFM tijdig en correct worden vast-
gesteld en dat de gegevens tijdig beschikbaar zijn voor de verzekeringsin-
stellingen, gelet op de dwingende betalingstermijnen waarmee die gecon-
fronteerd worden?

• Hoe wordt de fi nanciële weerslag van nieuwe beleidsmaatregelen geraamd 
en verrekend in het globale budget voor het Rijk en in de individuele bud-
getten van de ziekenhuizen?

• Werden er procedures vastgelegd (met inbegrip van de controlestrategie) 
om de door de regelgeving opgelegde verrekening van bepaalde bedragen 
in het budget van een later jaar te verwezenlijken?

0.3 Tegensprekelijke procedure

Het voorontwerp van verslag werd op 24 maart 2005 naar de voorzitter van het 
directiecomité van de FOD Volksgezondheid gezonden en naar de administrateur-
generaal van het RIZIV. Na de tegensprekelijke procedure werd het standpunt 
van deze administraties geïntegreerd in het ontwerpverslag dat op 20 okto-
ber 2005 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid werd bezorgd. 
De minister heeft op 6 december 2005 geantwoord (zie bijlage).

4 De informatie van de Controledienst heeft vooral betrekking op de relatie verzekeringsinstellingen 
– ziekenhuizen. Gegevens over de relatie van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid met de ver-
zekeringsinstellingen werden bij het RIZIV respectievelijk de FOD Volksgezondheid gevraagd.

5 Koninklijk besluit van 25 april 2002 houdende de vaststelling en de vereffening van het budget van 
fi nanciële middelen van de ziekenhuizen (hierna afgekort: koninklijk besluit van 25 april 2002).
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0.4 Opbouw van het verslag

Het verslag bevat de volgende hoofdstukken:

• Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken 
van de nieuwe regeling.

• Het tweede hoofdstuk behandelt de begrotingscyclus, met aandacht voor 
de wijze waarop de begrotingen worden opgesteld, de gegevensbronnen 
die daarbij worden gebruikt en de vergelijking van budgetten met de reële 
uitgaven (controle ex post).

• Het derde hoofdstuk behandelt de betalingscyclus, met aandacht voor de 
vaststelling van de budgetten en de verdeling ervan over de schuldenaars 
van de betalingen, de uitvoering van de verschuldigde betalingen en de 
vergelijking tussen de betalingen en het globale budget voor het Rijk.

• Het vierde hoofdstuk gaat in op een aantal problemen uit het verleden die 
nog gevolgen hebben voor de huidige budgetten.

• Het vijfde hoofdstuk bevat de conclusies van het onderzoek.

• Tot slot bevat het zesde hoofdstuk een beknopte samenvatting van het 
antwoord van de minister, met aansluitend een nawoord van het Rekenhof. 
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Hoofdstuk 1
Context en fi nancieel belang

1.1 Conceptueel kader

1.1.1 Krachtlijnen van de hervorming in 2002

Elk ziekenhuis krijgt van de overheid een zogenaamd budget van fi nanciële mid-
delen (BFM). Het BFM vergoedt de kosten voor de opname en het verblijf van 
patiënten in een ziekenhuis of een chirurgisch dagziekenhuis, maar dekt niet de 
kosten voor honoraria van geneesheren, voor technische prestaties of voor 
geneesmiddelen. Het BFM voor de ziekenhuizen wordt vastgesteld binnen de 
perken van het globale budget voor het Rijk.

De regeling die van kracht was tot en met 30 juni 2002 gaf aanleiding tot fre-
quente aanpassingen van de ziekenhuisbudgetten. De hoogte van de BFM was in 
dit systeem gekoppeld aan het aantal erkende bedden en het aantal gerealiseerde 
verpleegdagen tijdens het dienstjaar waarvoor het budget werd toegekend6. 
Doordat deze gegevens pas na het einde van het dienstjaar bekend waren, werd 
het ziekenhuisbudget dat bij het begin van het dienstjaar toegekend werd, geba-
seerd op voorlopige parameters7. Pas na afl oop van het dienstjaar kon het defi ni-
tieve bedrag worden bepaald waarop het ziekenhuis recht had en kon dit bedrag 
worden vergeleken met het door het ziekenhuis werkelijk gefactureerde bedrag. 
Het verschil tussen de beide bedragen werd uitgedrukt in een inhaalbedrag8, dat 
werd opgenomen in het BFM van een later jaar. De verrekening van de inhaal-
bedragen gebeurde vaak met een aanzienlijke vertraging. Dit probleem komt aan 
bod in hoofdstuk 4.2. 

De wet van 14 januari 2002 voert het begrip “verantwoorde activiteit”9 in als 
kernbegrip voor de fi nanciering. Bij een fi nanciering op basis van verantwoorde 
activiteiten is de hoogte van het BFM afhankelijk van parameters als het sociale 
profi el van de patiënten, de pathologie, de “normale verblijfsduur”, de vervanging 
van gewone ziekenhuisopname door dagopname, enz. De overgang van het 
systeem van fi nanciering op basis van verpleegdagen naar de fi nanciering van de 
verantwoorde activiteiten gebeurt geleidelijk.

De nieuwe fi nanciering beïnvloedt vooral de vaststelling van de onderdelen van het 
deel B, dat de werkingskosten van het ziekenhuis vergoedt. Een aantal onderdelen 
wordt – geheel of gedeeltelijk – vastgesteld door de ziekenhuizen onderling te 
vergelijken en de prestaties van de ziekenhuizen te vertalen in “waardepunten”.

6 Het dienstjaar viel gelijk met het kalenderjaar.
7 Zo werd voor het bepalen van de budgetten uitgegaan van een theoretisch aantal verpleegdagen, 

het zogeheten “quotum van verpleegdagen”. Dit quotum was gelijk aan 80 % van het totaal aantal 
verpleegdagen dat een ziekenhuis kon realiseren (berekend door het aantal bedden te vermenig-
vuldigen met 365 dagen).

8 Door de techniek van de inhaalbedragen werd het door de ziekenhuizen te veel of te weinig ont-
vangen bedrag gespreid over een langere periode (één tot twee jaar), waardoor ook de fi nanciële 
last op het globale budget voor het Rijk in de tijd werd gespreid.

9 De erkenning van bedden en diensten blijft een voorwaarde voor de uitoefening van de ziekenhuis-
activiteit, maar speelt niet langer een doorslaggevende rol in de fi nanciering. 
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Het is de bedoeling van de wetgever de BFM voor de aanvang van het dienstjaar 
aan de ziekenhuizen mee te delen. De fi nanciering op basis van verantwoorde 
activiteiten moet bovendien het aantal herzieningen van het BFM achteraf tot een 
minimum beperken10.

1.1.2 Globaal budget voor het Rijk

Voor opname en verblijf in een (dag)ziekenhuis stelt de minister van Sociale 
Zaken11 jaarlijks, met een koninklijk besluit, een globaal budget voor het Rijk 
vast12, met afzonderlijke deelbegrotingen voor de algemene ziekenhuizen en de 
psychiatrische ziekenhuizen13. Het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot 31 decem-
ber van het jaar, maar het bedrag van het globale budget kan tijdens het begro-
tingsjaar worden aangepast.

Binnen het globale budget kunnen nog deelbudgetten worden vastgesteld voor de 
fi nanciering van specifi eke activiteiten van de ziekenhuiswerking (die bedragen 
wordt echter niet opgenomen in het koninklijk besluit).

Overeenkomstig de Ziekenhuiswet, betaalt de Staat 25 % van de BFM14, het 
resterende gedeelte wordt betaald door het RIZIV (voor patiënten die bij een 
verzekeringsinstelling zijn aangesloten15). De verdeling van de lasten tussen 
de Staat en de andere instellingen kan bij koninklijk besluit worden gewijzigd. 
Van deze mogelijkheid heeft de regelgever meerdere keren gebruik gemaakt 
(cf. hoofdstuk 3.2.1.): voor de BFM die worden toegekend vanaf 1 juli 2003 
bedraagt de tegemoetkoming van de Staat 22,77 % en is aandeel van het RIZIV 
77,23 %. 

1.1.3 Budget van fi nanciële middelen

Sinds 1 juli 2002 stelt de minister van Sociale Zaken voor elk ziekenhuis een indi-
vidueel BFM vast en keurt dat goed. Het budget geldt voor de duur van een 
dienstjaar. Voortaan loopt het dienstjaar van 1 juli van het begrotingsjaar tot 
30 juni van het daaropvolgende jaar (voorheen viel het dienstjaar gelijk met het 
begrotingsjaar).

Vanuit technisch oogpunt wordt het budget van fi nanciële middelen verkregen 
door de waarden op te tellen van alle delen en onderdelen ervan, die worden 
berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 april 2002. 

10 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, Verslag namens de verenigde com-
missies voor de Sociale Zaken en de Volksgezondheid, Gedr. St. Kamer, 2001/2002, nr. 050 
– 1376/006, p. 14-15 (punt 6) en p. 16-17 (punt 9).

11 De wetgeving verwijst naar “de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft”. In 
de huidige regering wordt hiermee verwezen naar de minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid (afgekort: minister van Sociale Zaken).

12 Artikel 87 van de Ziekenhuiswet.
13 Het begrip “algemene ziekenhuizen” wordt in deze tekst gebruikt als een verzamelbegrip voor de 

gewone ziekenhuizen (gedefi nieerd in artikel 2 van de Ziekenhuiswet) en de universitaire ziekenhui-
zen (gedefi nieerd in artikel 4 van de Ziekenhuiswet). Tenzij anders aangegeven dekt het begrip 
“algemene ziekenhuizen” in dit verslag ook de brandwondencentra. 

14 Artikelen 100 en 102 van de Ziekenhuiswet. De kosten voor de universitaire werking (in algemene 
of universitaire ziekenhuizen) en voor de sociale functie van de ziekenhuizen zijn volledig ten laste 
van de Staat. Deze kosten worden afgetrokken van het globale budget voor het Rijk voordat de 
verdeling van de uitgaven tussen de Staat en het RIZIV wordt berekend.

15 Uit de gegevens gebruikt bij de voorbereiding van de begroting 2005 blijkt dat 97,34 % van de 
verzekerden bij een verzekeringsinstelling aangesloten is.
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1.1.4 Betaling van de uitgaven

De verdeling van de lasten tussen de Staat en het RIZIV impliceert dat de uit-
gaven verspreid worden over twee begrotingen.

• Het aandeel van de Staat werd tot en met 2003 ingeschreven op de begro-
ting van de FOD Volksgezondheid. Vanaf 2004 wordt het bedrag van het 
aandeel van de Staat voorafgenomen op de ontvangsten van de BTW en 
aan het RIZIV gestort16. 

• Het aandeel van het RIZIV is begrepen in de globale begrotingsdoelstelling 
voor de verstrekkingen voor gezondheidszorgen, waardoor de wettelijke 
bepalingen inzake de groeinorm van toepassing zijn.

De middelen uit de twee begrotingen worden aan de verzekeringsinstellingen 
gestort, zodat zij de betalingen aan de ziekenhuizen kunnen uitvoeren. Daartoe 
wordt het BFM gesplitst in een vast en een variabel gedeelte. Het vaste gedeelte, 
ongeveer 80 % van het BFM, wordt betaald in vaste maandelijkse schijven (begro-
tingstwaalfden), terwijl het variabele gedeelte wordt betaald op basis van de door 
de ziekenhuizen opgestelde facturen. In tegenstelling tot de vroegere regeling 
hebben de facturen nog slechts betrekking op een beperkt gedeelte van de kos-
ten voor opname en verblijf in een ziekenhuis. De specifi eke regels voor de beta-
ling van de begrotingstwaalfden aan de ziekenhuizen en voor de facturatie van 
het saldo door deze instellingen worden toegelicht in hoofdstuk 3.1. 

De aanpassing van de betalingswijze beoogt een grotere stabiliteit in de betalin-
gen door het RIZIV tot stand te brengen, wat een betere beheersing van de uit-
gaven van de verplichte verzekering mogelijk maakt17.

1.2 Financieel belang

Van 2002 tot en met 2005 steeg het globale budget voor het Rijk met ongeveer 
17,11 %. Met een totaal bedrag van 5.267.309.470,00 euro ligt het globale bud-
get voor het jaar 2005 lager dan dat voor 2004. De daling is te verklaren door de 
voorgestelde maatregelen van de regering om de achterstallige schulden van 
voorgaande jaren aan de ziekenhuizen (de zogeheten “inhaalbedragen”) buiten 
het globale budget te betalen (cf. hoofdstuk 4.2).

Tabel 1 – Globaal budget voor het Rijk 2002-2005 (in euro)

Jaar  Globaal 
budget

Algemene 
ziekenhuizen

Psychiatrische 
ziekenhuizen

Koninklijk 
besluit 

2002 Initieel 4.494.807.710 3.803.151.770 691.655.940 18.12.2001
2002 Aangepast 4.674.625.670 3.996.618.198 678.007.472 26.06.2002
2003  5.093.098.050 4.400.260.420 692.837.630 11.12.2002
2004  5.343.074.070 4.628.539.860 714.534.210 16.02.2004
2005  5.267.309.470 4.560.171.410 707.138.060 02.02.2005

16 Techniek van de “alternatieve fi nanciering”, zie artikelen 116 en 258 van de Programmawet van 
22 december 2003.

17 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, Verslag namens de verenigde com-
missies voor de Sociale Zaken en de Volksgezondheid, Gedr. St. Kamer, 2001/2002, nr. 050 - 
1376/006, p. 14-15 (punt 6) en p. 16 (punt 9).
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Hoofdstuk 2
Begrotingscyclus

2.1 Begrotingsprocedures

Aan de vastlegging van het globale budget voor het Rijk en van de individuele 
BFM gaat een lange procedure vooraf. Die valt uiteen in drie fasen:

• de algemene begrotingsprocedure leidt tot het bepalen van het globale 
budget voor het Rijk en de publicatie van het koninklijk besluit dat dit bud-
get vastlegt (punt 2.1.1);

• de wetgevingstechnische procedure bestaat uit het voorbereiden van de 
reglementaire besluiten voor de berekening van de BFM (punt 2.1.2);

• de administratieve procedure omvat de verzameling, controle en verwer-
king van de gegevens op basis waarvan de dienst Boekhouding en Beheer 
van de Ziekenhuizen de BFM voor de ziekenhuizen berekent (punt 2.1.2).

De tweede en derde fase zijn niet strikt van elkaar te scheiden. Zodra de 
be grotingsbesprekingen zijn afgerond, begint de dienst Boekhouding en Beheer 
van de Ziekenhuizen van de FOD Volksgezondheid de gegevens voor de BFM te 
verzamelen en te verwerken. Tegelijk bereidt hij de reglementaire teksten voor18. 
De budgetvoorstellen – die voorafgaan aan de offi ciële mededeling van de BFM 
– mogen niet aan de ziekenhuizen worden meegedeeld zolang deze teksten niet 
zijn gepubliceerd. 

2.1.1 Globaal budget voor het Rijk

Begrotingsramingen

Bij de raming van het globale budget voor het komende begrotingsjaar wordt 
uitgegaan van de (gecorrigeerde) som van de BFM19 die op 1 juli van het huidige 
begrotingsjaar aan de ziekenhuizen zijn toegekend. Aan dat budget voegt de FOD 
Volksgezondheid achtereenvolgens toe:

• de geraamde kostprijs van de indexering van sommige budgetonderdelen20;

• de raming van de inhaalbedragen die nog moeten worden verrekend;

• de fi nanciële weerslag van de nieuwe maatregelen die vanaf 1 juli van het 
volgende dienstjaar in het BFM zullen worden geïncorporeerd (en die bij-
gevolg het globale budget van fi nanciële middelen beïnvloeden);

• de fi nanciële weerslag van maatregelen die al werden beslist maar niet 
tijdig werden verrekend in de BFM van het huidige dienstjaar en die bijge-
volg ook de ramingen voor het volgende begrotingsjaar beïnvloeden.

18 Het gaat om het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 dat 
wordt aangevuld met een koninklijk besluit dat de specifi eke regels voor het dienstjaar bevat.

19 De correctie houdt verband met de inhaalbedragen: doordat die later toegekend worden, moeten 
ze achteraf bij het BFM worden gevoegd van het jaar waarop ze betrekking hebben.

20 Artikel 85 van het koninklijk besluit van 25 april 2002. Het deel B dat bij het begin van het dienst-
jaar wordt vastgesteld, wordt opgesteld in functie van het geldende indexcijfer van de consumptie-
prijzen en van de indexhypothesen, die in aanmerking werden genomen voor de berekening van de 
Staatsbegroting. Na afl oop van het dienstjaar wordt een aanpassing (verhoging of vermindering 
van de waarde voor deel B) doorgevoerd in functie van de werkelijke indexgegevens. De delen van 
A en C van het budget worden niet geïndexeerd.
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In de loop van oktober van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar zijn de 
ramingen voor het globale budget voor het Rijk uitgevoerd. Vervolgens wordt het 
ontwerp van koninklijk besluit opgesteld en voor advies voorgelegd aan de diverse 
organen, waarna het koninklijk besluit kan worden gepubliceerd.

Het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december; het dienstjaar 
daarentegen van 1 juli tot en met 30 juni. Bijgevolg bevat het globale budget voor 
het Rijk prestaties voor de BFM van twee dienstjaren: het tweede semester van 
het dienstjaar aangevat op 1 juli van het voorgaande kalenderjaar en het eerste 
semester van het dienstjaar dat aanvat op 1 juli van het lopende kalenderjaar. 
Daardoor bestaat het risico dat de som van BFM die tijdens het begrotingsjaar 
toegekend worden, hoger ligt dan het globale budget voor het Rijk. 

Op de vraag of de som van de BFM die tijdens het begrotingsjaar toegekend 
worden binnen het globale budget voor het Rijk blijft, kon tijdens het onderzoek 
geen antwoord worden gegeven. De FOD Volksgezondheid vergelijkt namelijk de 
BFM niet systematisch met het globale budget voor het Rijk. Daardoor kan geen 
uitspraak worden gedaan over de mate waarin de doelstelling van de wetgever 
om de uitgaven te beheersen door ze te beperken tot de budgettaire enveloppe, 
wordt gerealiseerd.

De FOD Volksgezondheid wijst erop dat het moeilijk is een dergelijke vergelijking 
uit te voeren, omdat het globale budget voor het Rijk betrekking heeft op het 
kalenderjaar, terwijl het BFM van 1 juli tot en met 30 juni (x+1) loopt. Het globale 
budget van het Rijk kan worden beschouwd als een toelating om ontvangsten 
en uitgaven te verrichten, wat vertaald wordt in thesauriebudgetten die rekening 
houden met het verschil in tijdstip tussen de prestatie en de werkelijke betaling. 
De individuele budgetten en de thesauriebudgetten worden systematisch vergele-
ken, waarbij erover wordt gewaakt dat de som van de BFM deze thesauriebudget-
ten niet overschrijdt. 

Het Rekenhof blijft aandringen op een transparante systematische vergelijking 
tussen de toegekende BFM en het globale budget voor het Rijk.

Financiële weerslag van nieuwe maatregelen

De aanhef van de koninklijke besluiten waarmee het globale budget voor het Rijk 
wordt vastgesteld, somt de nieuwe maatregelen in de ziekenhuissector op, met 
inbegrip van maatregelen die al in de vorige begrotingsjaren werden ingevoerd21, 
maar zonder bedragen te vermelden. 

In de periode 2002-2004 zijn 19 nieuwe maatregelen voorgesteld. Uit informatie 
van de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen blijkt dat voor negen 
maatregelen de fi nanciële weerslag is geraamd door de FOD Volksgezondheid, 
aan de hand van de beschikbare gegevens (zoals FINHOSTA22). Voor tien maatre-
gelen is de weerslag berekend op het kabinet van de minister van Sociale Zaken. 

21 In de aanhef van de koninklijke besluiten wordt verwezen naar de maatregelen van het sociaal 
akkoord ingevoerd in het begrotingsjaar 2002 (de maatregelen in het kader van het sociaal akkoord 
worden als “nieuwe” maatregel opgesomd, omdat door uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de regeling het bedrag dat aan de ziekenhuizen zal worden toegekend opnieuw berekend en vast-
gesteld moet worden).

22 De toepassing FINHOSTA bevat de fi nanciële en statistische informatie van de ziekenhuizen en biedt 
de FOD Volksgezondheid onder meer de mogelijkheid om, aan de hand van simulaties, de weerslag 
van nieuwe maatregelen op de individuele BFM te ramen. Voor een bespreking van de informatie in 
dit programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2.2.

Commentaar van 
de administratie
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De maatregelen kunnen pas in de BFM worden verrekend als ze een reglemen-
taire basis hebben gekregen, meestal door invoeging in het koninklijk besluit van 
25 april 2002 (cf. volgend punt). 

2.1.2 Individuele budgetten van fi nanciële middelen

Procedure voor de vaststelling

Zodra het globale budget voor het Rijk bekend is, begint de FOD Volksgezond-
heid de gegevens te verzamelen en te controleren die nodig zijn om de BFM te 
berekenen. Vervolgens zendt de FOD Volksgezondheid aan elk ziekenhuis een 
budgetvoorstel met daarin de gedetailleerde berekeningen. De ziekenhuizen 
hebben dertig dagen om op dit voorstel te reageren. Hun opmerkingen worden 
voor advies voorgelegd aan de Nationale Raad voor de Ziekenhuisvoorzieningen, 
afdeling Financiering (hierna afgekort: NRZV). De minister van Sociale Zaken 
stelt vervolgens het BFM offi cieel vast en deelt het aan de ziekenhuizen mee. Alle 
dossiers, ook die van de ziekenhuizen die geen opmerkingen hebben geformu-
leerd, worden dus aan de minister voorgelegd. Bij de dossiers met opmerkingen 
is ook het advies van de NRZV gevoegd23.

Het is de bedoeling van de wetgever dat de BFM correct worden vastgesteld en 
dat de ziekenhuizen bij het begin van het dienstjaar (1 juli) hun defi nitieve BFM 
kennen24. In de praktijk werd deze termijn nog geen enkele keer gehaald. De 
dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen heeft een voorstel uitgewerkt 
om vanaf het dienstjaar 2004 de procedure voor het vaststellen van de BFM te 
plaatsen binnen de doelstelling van de wetgever. De dienst is er echter niet in 
geslaagd om voor het dienstjaar 2004 dit schema te respecteren.

De belangrijkste oorzaak is de laattijdige publicatie van het koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 (dat onder meer de regle-
mentaire basis bevat voor de nieuwe maatregelen) en (voor zover van toepas-
sing) van het koninklijk besluit met de specifi eke regels voor het dienstjaar. Door 
de laattijdige publicatie van de koninklijke besluiten in 2002, 2003 en 200425 heeft 
de minister van Sociale Zaken de BFM aan de ziekenhuizen meegedeeld zoals ze 
werden vastgesteld door de FOD Volksgezondheid, zonder dat daarbij rekening 
kon worden gehouden met de opmerkingen van de ziekenhuizen. De eventuele 
fi nanciële weerslag van de opmerkingen van de ziekenhuizen zou worden verre-
kend in de BFM voor het tweede semester van het dienstjaar (dat loopt van 
1 januari tot 30 juni en dat bijgevolg in het volgende begrotingsjaar valt). Met een 
omzendbrief werden de ziekenhuizen op de hoogte gebracht van deze werkwijze.

Tot nog toe kon de bedoeling van de wetgever om aan de ziekenhuizen uiterlijk op 
1 juli hun BFM mee te delen, niet worden verwezenlijkt. Het Rekenhof vraagt dat 
de concrete maatregelen die de dienst Boekhouding en Beheer van de Zieken-
huizen voorstelt, worden uitgevoerd. De dienst Boekhouding en Beheer van de 

23 De procedure vanaf het verzenden van de budgetvoorstellen tot de defi nitieve mededeling van de 
BFM is beschreven in de artikelen 97 en 98 van de Ziekenhuiswet.

24 De verwijzing naar de “tijdige vaststelling van de BFM” wordt telkens verwoord in de aanhef van 
de koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 en tot vastlegging 
van de regels voor het dienstjaar.

25 De koninklijke besluiten die de specifi eke regels voor een dienstjaar vastleggen (en die ten vroeg-
ste tegelijk met de aanpassing van het koninklijk besluit van 25 april 2002 worden gepubliceerd), 
zijn gepubliceerd op 5 juli 2002 (dienstjaar 2002), 4 augustus 2003 (dienstjaar 2003) en 1 okto-
ber 2004 (dienstjaar 2004).
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Ziekenhuizen moet er vooral naar streven de noodzakelijke reglementaire be sluiten 
tijdig op te stellen en te laten publiceren. Daartoe moeten alle betrokken actoren 
de timing respecteren. Als de kb’s laattijdig gepubliceerd worden, kunnen de BFM 
onmogelijk voor de aanvang van het dienstjaar meegedeeld worden, gelet op de 
procedure van de artikelen 97 en 98 van de Ziekenhuiswet. 

Gebruikte gegevens van de ziekenhuizen

Voor de berekening van de budgetten gebruikt de FOD Volksgezondheid ge gevens 
die de ziekenhuizen verstrekken. De gegevens komen uit de registratie van de 
minimale klinische gegevens (MKG) en van de minimale verpleegkundige gege-
vens (MVG) en uit de fi nanciële en statistische gegevens (geregistreerd in het 
programma FINHOSTA). De dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen 
gebruikt de meest recente gegevens, voor zover die voor het einde van het jaar 
voorafgaand aan het dienstjaar, zijn gecontroleerd. Voor een uiteenzetting over 
de registratie en het gebruik van de gegevens wordt verwezen naar punt 2.2. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte gegevens.

Tabel 2 – Referteperiode voor de gegevens verwerkt in de BFM 
 voor de dienstjaren 2002-200526

Dienstjaar 
2002

Dienstjaar 
2003

Dienstjaar 
200427

Dienstjaar 
2005

Referteperiode MKG 2000 2001 2/2001 en 
1/2002

2/2002 en 
1/2003

Referteperiode MVG 1998 1998 1998 2000
Referteperiode FINHOSTA – – 2/2001 en 

1/2002
2/2002 en 
1/2003

Referteperiode andere 
gegevens28

2000 2001 2002 2003

Uit de tabel blijkt dat de BFM zijn gebaseerd op niet zo recente gegevens. De 
dienst Boekhouding en Beheer van de ziekenhuizen streeft ernaar gegevens te 
gebruiken die zijn geregistreerd in het tweede dienstjaar dat voorafgaat aan het 
dienstjaar waarvoor het BFM wordt berekend. Vanaf de vaststelling van de BFM 
voor het dienstjaar 2004 is dezelfde referteperiode gebruikt voor de MKG en voor 
de gegevens uit FINHOSTA. Door informaticaproblemen kan deze referteperiode 
(nog) niet worden gebruikt voor de MVG.

26 De informatie voor het dienstjaar 2005 is gebaseerd op een planning van de dienst Boekhouding 
en Beheer van de Ziekenhuizen. 

27 Voor de dienstjaren 2004 en 2005 zullen de MKG en de gegevens FINHOSTA worden gebruikt die 
betrekking hebben op het tweede voorafgaande dienstjaar van de BFM (wat verklaart waarom 
wordt verwezen naar twee kalenderjaren). 

28 Vooral de gegevens van de verzekeringsinstellingen over het profi el van de patiënten (gebruikt bij 
de vaststelling van de vergoeding voor de “sociale functie” van het ziekenhuis). Naast deze gege-
vens zou ook gebruik worden gemaakt van de statistische gegevens van het RIZIV over de ver-
pleegdagen in het ziekenhuis (documenten H), de in het ziekenhuis afgeleverde geneesmiddelen 
(documenten PH), de forfaitaire verpleegdagen voor niet-opgenomen patiënten (documenten FH) 
en de statistische gegevens over de zorgverleners (documenten P). Deze statistische gegevens 
van het RIZIV worden momenteel aangewend voor de verdeling van de voorschotten onder de 
verzekeringsinstellingen, cf. punt 3.2.3.
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De MKG en, in mindere mate, de MVG, worden gebruikt voor de vaststelling van 
het onderdeel B2 “klinische diensten” van het BFM van de algemene zieken-
huizen29, dat voor deze ziekenhuizen ongeveer de helft van het totale BFM ver-
tegenwoordigt. 

Het Rekenhof beveelt aan voor de vaststelling van de BFM de meest recente, 
gecontroleerde gegevens te gebruiken. Het gebruik van minder recente gege-
vens houdt immers het gevaar in dat de budgetten niet (meer) volledig aan sluiten 
bij de reële activiteiten van het ziekenhuis. Doordat het systeem van fi nanciering 
op basis van verantwoorde activiteiten pas vanaf 1 juli 2002 van kracht is, kan 
de impact van de minder recente gegevens op de fi nanciering echter nog niet 
worden vastgesteld.

Verwerking van opmerkingen van ziekenhuizen

Bij de BFM van het dienstjaar 2002 hebben 107 van de 121 algemene zieken-
huizen opmerkingen geformuleerd. Nagenoeg alle dossiers werden in de loop van 
het tweede semester 2002 afgerond. De noodzakelijke aanpassingen zijn opgeno-
men in het BFM dat wordt toegekend vanaf 1 januari 2003, maar hebben uit-
werking op 1 juli 200230. 

Voor de BFM van het dienstjaar 2003 werden 203 dossiers met opmerkingen 
ingediend. Een overzicht van het aantal afgehandelde dossiers en het gevolg dat 
aan de opmerkingen is gegeven, kon niet worden verstrekt. 

Gegevens over het aantal opmerkingen over het dienstjaar 2004 waren bij het 
afsluiten van het onderzoek op 15 november 2004 nog niet beschikbaar.

Volgens het Jaarverslag 2004 van de NRZV, afdeling Financiering, zijn 180 dos-
siers met opmerkingen over het dienstjaar behandeld.

De dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen behandelt de individuele 
opmerkingen van de ziekenhuizen voordat de dossiers aan de NRZV worden 
voorgelegd. 

Uit het onderzoek blijkt echter dat de dienst geen globale evaluatie maakt van de 
opmerkingen en het gevolg dat eraan is gegeven. De dienst kan niet altijd infor-
matie verstrekken over de aard van de opmerkingen of over de fi nanciële impact 
van elke aanvaarde opmerking, zodat de volledige fi nanciële impact van alle 
opmerkingen voor het globale budget niet kan worden bepaald. 

Het Rekenhof acht het aangewezen dat deze beheersinformatie systematisch 
zou worden verzameld.

Indien de opmerkingen betrekking hebben op het deel B van het BFM, ontstaat 
een specifi eke situatie. De waarde van sommige onderdelen van deel B31 wordt 
immers geheel of gedeeltelijk bepaald op grond van een vergelijking van de zie-
kenhuizen onderling, waardoor een aanpassing voor één ziekenhuis in principe 
moet leiden tot een aanpassing voor alle andere ziekenhuizen die behoren tot 

29 De MKG worden ook nog gebruikt bij de vaststelling van de waarde voor andere onderdelen, die 
evenwel minder doorwegen in het BFM. Het gaat onder meer om de vaststelling van het onderdeel 
A1 “investeringskosten”, B1 “gemeenschappelijke diensten”, B4 “verbetering van de werking van 
het ziekenhuis en forfaitaire kosten”, B5 “werkingskosten apotheek” en B8 “sociale functie”.

30 Voor het gedeelte van het dienstjaar dat al is verstreken, wordt een inhaalbedrag berekend.
31 Meer bepaald de onderdelen B1 “gemeenschappelijke diensten”, B2 “klinische diensten”, B5 “wer-

kingskosten apotheek” en B8 “sociale functie”.
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dezelfde groep. In de praktijk wordt echter bij een budgetonderdeel waarvoor het 
systeem van onderlinge vergelijking geldt, alleen het BFM van het ziekenhuis dat 
de opmerking heeft gemaakt, aangepast. Daardoor bestaat een risico op een 
overschrijding van het globale budget voor het Rijk. Door het ontbreken van 
beheersinformatie kan niet met zekerheid worden vastgesteld of dit risico zich 
reeds heeft voorgedaan32.

De aanpassing van het individuele BFM om rekening te houden met de opmer-
kingen van een ziekenhuis, kan leiden tot een overschrijding van het globale 
budget voor het Rijk voor een begrotingsjaar. Bij de aanpassing van budgeton-
derdelen waarvoor een systeem van onderlinge vergelijking van de ziekenhuizen 
geldt, wordt alleen het budgetonderdeel voor het ziekenhuis zelf aangepast 
(en blijft de waarde voor de andere ziekenhuizen binnen de groep ongewijzigd). 
Het Rekenhof acht het wenselijk dat de evolutie van de BFM door de FOD 
Volksgezondheid zou worden gevolgd en vergeleken met het globale budget 
voor het Rijk.

De voorzitter van de FOD Volksgezondheid suggereert dat een risico op over-
schrijding van het globale budget kan worden voorkomen door vooraf een bepaald 
bedrag vast te leggen voor eventuele correcties. 

In het antwoord van de administratie wordt niet aangegeven op basis van welke 
gegevens dit bedrag zou kunnen worden vastgesteld. 

Toekomstige werkwijze

De minister van Sociale Zaken erkent dat de defi nitieve BFM niet of moeilijk tijdig 
konden worden meegedeeld. Om dat te verhelpen, heeft de administratie in over-
leg met de minister maatregelen voorgesteld om de BFM tijdig aan de zieken-
huizen mee te delen. Het voorstel is voor advies voorgelegd aan de NRZV, 
af deling Financiering, die het heeft aanvaard op het tijdsschema voor de her-
berekening van de BFM na.

De kernideeën van het voorstel zijn:

• indien mogelijk wordt voor de gegevens een zelfde refertejaar gebruikt;

• de gegevens van de ziekenhuizen worden via het Internet ingediend (ont-
wikkeling van een unieke portaalsite);

• de ziekenhuizen worden ertoe aangezet betrouwbare gegevens aan te 
leveren.

Om de defi nitieve BFM te kunnen meedelen tegen 1 juli van het dienstjaar, moet 
een strak tijdsschema worden gerespecteerd. Dit schema houdt in dat tegen 
1 november van het jaar voor het begrotingsjaar de ontwerpen van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 en van het konink-
lijk besluit tot vastlegging van de specifi eke regels van het dienstjaar zijn opge-
steld. Omstreeks dezelfde periode beslist de FOD Volksgezondheid over het te 
gebruiken refertejaar voor de MKG, de MVG en de gegevens uit FINHOSTA. 
In november en december worden vervolgens een aantal gegevens ingezameld en 
verwerkt33. De individuele BFM worden berekend en gecontroleerd van januari 

32 Door een aanpassing van de BFM voor een aantal ziekenhuizen in 2003 liggen de betaalde voor-
schotten voor dat jaar wellicht hoger dan het globale budget voor het Rijk (cf. punt 3.4.). Er zijn 
echter nog geen gegevens beschikbaar over de evolutie van de uitgaven ten opzichte van het 
globale budget voor het Rijk.

33 Het gaat onder meer over de vaststelling van het aantal ligdagen en van de verantwoorde bedden, 
de inzameling van diverse gegevens door de inspecteurs.

Commentaar van 
de administratie
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tot maart van het begrotingsjaar. De budgetvoorstellen zouden uiterlijk in de helft 
van maart worden verzonden, voor zover de reglementaire besluiten tegen die tijd 
zijn gepubliceerd. De verzending van de voorstellen, uiterlijk half maart van het 
begrotingsjaar, maakt het mogelijk dat de defi nitieve budgetten tegen 1 juli kun-
nen worden meegedeeld.

Om de fi nanciering zo precies mogelijk af te stemmen op de activiteiten van de 
ziekenhuizen, moeten de gegevens over de verantwoorde activiteiten periodiek 
(bij voorkeur jaarlijks) worden geactualiseerd. Deze afstemming geeft aanleiding 
tot een herberekening van de BFM. Om de materiële omvang van deze herbere-
keningen te beperken, heeft de administratie voorgesteld dat de BFM om de 
twee jaar worden geactualiseerd, tenzij de parameters van het BFM intussen in 
belangrijke mate gewijzigd zijn. De NRZV kan instemmen met een tweejaarlijkse 
globale herberekening van de BFM, maar wenst dat de basisgegevens voor de 
ziekenhuisfi nanciering (b.v. de gegevens over de verantwoorde activiteit) jaarlijks 
worden herberekend34. 

2.2 Gegevensbronnen

2.2.1 Noodzaak van controle op de gegevens

Een fi nanciering op basis van verantwoorde activiteiten, volgens het type pathologie, 
vereist de ontwikkeling van objectieve behoefte-indicatoren. Daartoe moeten zieken-
huizen meer gegevens registreren waaraan fi nanciële gevolgen verbonden zijn en 
moeten ziekenhuizen meer aandacht krijgen voor de kwaliteit van de registraties. 

Omdat de gegevens worden gebruikt bij de fi nanciering, moeten de aangeleverde 
gegevens zo betrouwbaar mogelijk zijn. De FOD Volksgezondheid heeft daarvoor 
een aantal administratieve controles en controles ex post (intern aangeduid als 
“validering”) opgezet, waarop in de volgende punten wordt ingegaan. 

2.2.2 Financiële en statistische gegevens

De ziekenhuizen voeren hun boekhouding volgens de regels van de dubbele boek-
houding. Door het specifi eke karakter van de ziekenhuisactiviteit hebben zieken-
huizen echter meer boekhoudkundige verplichtingen dan gewone vennootschap-
pen. Zo geldt voor hen een aangepast rekeningenstelsel en zijn zij verplicht een 
analytische boekhouding te voeren (waaruit de kostprijs van de geleverde dien-
sten blijkt). 

Uit hun boekhouding kunnen de ziekenhuizen de fi nanciële en statistische gege-
vens afl eiden die zij aan de FOD Volksgezondheid moeten verstrekken35. De 
gegevens worden geregistreerd door gebruik te maken van de computertoepas-
sing FINHOSTA, die ter beschikking wordt gesteld van alle ziekenhuizen. De 
ziekenhuizen moeten deze gegevens in drie fasen verstrekken36:

34 Omdat de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen geconfronteerd wordt met een 
grote achterstand in de behandeling van oude dossiers (onder meer het vaststellen van inhaalbe-
dragen voor de voorbije periode) heeft de NRZV er uitzonderlijk mee ingestemd dat de volledige 
herberekening van de BFM pas zou worden uitgevoerd in 2005.

35 Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende de bepaling van de regels 
en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de fi nanciële 
toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische 
gegevens die met inrichting verband houden.

36 Koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987.
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• de gegevens voor de berekening van de fi nanciële ratio's moeten worden 
ingediend tegen 30 juni van het jaar volgend op het boekjaar;

• de gegevens van belang voor de berekening van de BFM (b.v. het aantal 
gerealiseerde verpleegdagen tijdens het boekjaar en de uitsplitsing ervan 
per betalingsinstelling37) moeten worden bezorgd tegen 1 september van 
het jaar volgend op het boekjaar;

• de gegevens over de samenstelling van de personeelsformatie, de perso-
neelsuitgaven, de investeringskosten en de fi nancieringslasten moeten zijn 
ingediend voor 31 december van het jaar volgend op het boekjaar.

Bovendien moeten de ziekenhuizen, binnen een maand na de beschouwde periode38, 
de gegevens meedelen over het aantal rechthebbenden, met een afzonderlijke 
vermelding van de rechthebbenden die niet ten laste vallen van de verplichte verze-
kering.

Voorlopig registreren de ziekenhuizen hun gegevens in de FINHOSTA-toepassing 
en sturen het bestand – na controle – door naar de FOD Volksgezondheid, die de 
gegevens na ontvangst nogmaals verifi eert. Voor de toekomst wordt een registra-
tie op een speciaal daartoe ontworpen website van de FOD Volksgezondheid 
gepland, waardoor de noodzaak van dubbele controle vervalt. 

Ziekenhuizen die hun gegevens niet tijdig verstrekken, kunnen hiervoor worden 
bestraft, overeenkomstig artikel 107 van de Ziekenhuiswet. Vooralsnog worden 
echter geen sancties opgelegd, zodat de ziekenhuizen er niet toe worden aan-
gezet tijdig betrouwbare gegevens te verstrekken.

Een ontwerp van koninklijk besluit met een specifi eke sanctieregeling werd voor-
bereid en is volgens de voorzitter van de FOD Volksgezondheid sinds 10 juni 2004 
bij de minister van Begroting ingediend. Het Rekenhof dringt erop aan dat dit 
besluit, na eventuele aanpassing, zo snel mogelijk wordt goedgekeurd en gepubli-
ceerd.

2.2.3 Minimale klinische gegevens

De MKG geven informatie over de medische zorgverlening in de algemene 
ziekenhuizen. Ze worden geregistreerd per semester en bevatten gegevens over 
het verblijf van de patiënten die tijdens dat semester zijn ontslagen. De gegevens 
moeten uiterlijk zes maanden na het semester aan de FOD Volksgezondheid 
worden bezorgd. 

Voorlopig registreren de ziekenhuizen de MKG in een programma dat de FOD 
Volksgezondheid daartoe speciaal ter beschikking stelt. In het programma zijn 
een aantal controles ingebouwd op de kwaliteit van de geregistreerde gegevens 
(zoals logische controles, controles op de samenhang tussen verschillende 
velden). Het ziekenhuis bezorgt de gegevens aan de FOD Volksgezondheid. De 

37 Verzekeringsinstellingen en andere instellingen (OCMW, NIOI, DOSZ en HVK).
38 Voor welke periode de gegevens moeten worden meegedeeld, is niet helemaal duidelijk. De Neder-

landse tekst van het koninklijk besluit van 14 december 1987 stelt dat de gegevens “die betrekking 
hebben op het voorbije trimester, moeten worden meegedeeld voor het einde van de maand die 
volgt op de beschouwde maand” (art. 5, van het koninklijk besluit van 14 december 1987, zoals 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 september 2004). Volgens de FOD Volksgezondheid 
moeten de gegevens per trimester worden verstrekt, uiterlijk de maand volgend op het verstrijken 
van het trimester. Deze interpretatie is in overeenstemming met de Franse tekst van het koninklijk 
besluit.
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FOD Volksgezondheid onderwerpt de bestanden aan de “administratieve contro-
les”39. Die verifi ëren de kwaliteit van de geregistreerde gegevens (identiek aan de 
controles uit het programma zelf) en vergelijken de MKG van de meest recente 
periode met de voorgaande periodes. De resultaten worden aan de ziekenhuizen 
bezorgd (feedback); die hebben tien dagen voor eventuele opmerkingen. Pas 
nadat de controles voor alle ziekenhuizen zijn uitgevoerd en de gegevens zijn 
aanvaard, berekent de FOD Volksgezondheid het BFM door vergelijking van de 
MKG van alle ziekenhuizen. 

In het huidige controlesysteem verloopt zeer veel tijd tussen het indienen en het 
uiteindelijk aanvaarden van alle gegevens door de FOD Volksgezondheid. Dit 
leidt tot een achterstand bij de verwerking, zodat in de BFM niet de meest recente 
gegevens kunnen worden gebruikt40. Omdat de FOD Volksgezondheid wil beschik-
ken over de meest recente gegevens, zal een portaalsite worden ontwikkeld 
waarop de ziekenhuizen via een beveiligde toegang hun MKG kunnen registreren. 
Daardoor kan de FOD de administratieve controles onmiddellijk (online) uitvoeren 
en feedback geven per mail. De ziekenhuizen corrigeren de MKG zo nodig en 
sturen ze dan offi cieel aan de FOD Volksgezondheid die ze aanvaardt. De kwali-
teit van de gegevens mag na ontvangst geen problemen meer opleveren, zodat 
de volgende controlestap (vergelijking met voorgaande perioden) onmiddellijk kan 
gebeuren. Op die manier kan de doorlooptijd ingekort worden.

Voor de berekening van de verantwoorde bedden wordt uitgegaan van het aantal 
opnames, verpleegdagen en verblijven41. Deze gegevens komen zowel voor in de 
MKG als in de informatie van FINHOSTA. De FOD Volksgezondheid vergelijkt de 
verblijven volgens de beide bestanden en laat daarbij een beperkte afwijking 
toe42. Bedraagt het verschil tussen de gegevens MKG en FINHOSTA minder dan 
de toegestane afwijking, dan worden de gegevens MKG als uitgangspunt geno-
men. Wanneer de afwijking hoger ligt dan het toegestane percentage, wordt 
rekening gehouden met het kleinste aantal verblijven43. Voor de volledigheid moet 
worden opgemerkt dat de gegevens FINHOSTA meestal recentere informatie 
bevatten44.

Er blijkt geen specifi eke reglementaire bepaling te zijn om sancties op te leggen 
als de afwijking tussen de MKG en de gegevens van FINHOSTA groter is dan 
toegestaan. De toepassing van het minst voordelige cijfer (het kleinste aantal 
verblijven) kan niet worden beschouwd als een sanctie maar eerder als een bere-
keningsregel. 

Het is aangewezen dat ook voor dit punt een aangepaste sanctieregeling wordt 
uitgewerkt.

39 In dit stadium van de controle is geen afstemming met de onderliggende documenten ingebouwd.
40 In de praktijk gebruikt de FOD Volksgezondheid de meest recent gevalideerde MKG voor een 

dienstjaar (voor de BFM van 2004 was dit het derde dienstjaar voorafgaand aan het dienstjaar 
2004).

41 In sommige teksten wordt in dit verband gesproken van “ontslagen” (“sorties”). Dat het wel dege-
lijk om verblijven gaat, kan worden afgeleid uit het feit dat de registratie van een patiënt gebeurt 
in de MKG van de periode waarin hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen.

42 Het toegestane percentage van de afwijking is meerdere keren aangepast, van 3 % naar 2 % (voor 
het dienstjaar 2004) tot 1 % vanaf het dienstjaar 2005.

43 Zo nodig moet het aantal verblijven in de MKG worden aangepast om het terug te brengen tot het 
aantal in FINHOSTA (zie bijlage III bij het koninklijk besluit van 25 april 2002, B.S., 30 mei 2002, 
p. 23.660).

44 Bv. bij het aanvatten van de berekening van de BFM voor het dienstjaar 2004 (in oktober 2003) 
heeft de FOD Volksgezondheid reeds de gegevens over de verblijven voor het jaar 2002 in de infor-
matie van FINHOSTA. De meest recente gecontroleerde MKG zijn die van het eerste semester van 
2002.
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2.2.4 Minimale verpleegkundige gegevens

De MVG geven informatie over de geleverde verpleegkundige zorg. Ze worden 
vier keer per jaar geregistreerd, telkens gedurende de eerste vijftien dagen van 
maart, juni, september en december. Uit deze registratie selecteert de FOD 
Volksgezondheid willekeurig vijf dagen waarvoor de ziekenhuizen de gegevens 
moeten bezorgen. 

Vanaf 1999 werden de regels voor de registratie van de MKG en van de MVG op 
elkaar afgestemd45, zodat beide gegevensbronnen kunnen worden vergeleken. 
Zoals de MKG worden ook de MVG geregistreerd in een door de FOD Volks-
gezondheid ter beschikking gesteld programma, waarin een aantal controles op 
de kwaliteit van de geregistreerde gegevens zijn ingebouwd. Na de ontvangst van 
de gegevens van de ziekenhuizen voert de FOD Volksgezondheid ook hier de 
“administratieve controle” uit: een kwaliteitscontrole (identiek aan de controles in 
het programma) en een vergelijking van de gegevens van een ziekenhuis over 
verschillende trimesters (de zogeheten “multitrimestriële” controle). Pas als de 
controles voor alle ziekenhuizen zijn uitgevoerd en de gegevens, na voorlegging 
aan de ziekenhuizen, zijn aanvaard46, voert de FOD Volksgezondheid de horizon-
tale controle uit, d.i. de vergelijking van de ziekenhuizen onderling (“referentie-
controle”). 

Bij laattijdige indiening of bij niet-indiening van de MVG kunnen sancties worden 
opgelegd, onder meer een vermindering van het BFM met 10 %. Deze sanctie-
regeling is nog gebaseerd op de vroegere regelgeving (waarbij de verpleegdag-
prijs elke maand kon worden aangepast). In de huidige regeling van zesmaande-
lijkse aanpassing van het BFM kunnen deze sancties ernstige fi nanciële gevolgen 
hebben; daarom worden ze in de praktijk weinig toegepast. 

Het ontwerp van koninklijk besluit vermeld in punt 2.2.2 bevat een meer realis-
tische sanctieregeling: 1 % in plaats van 10 % van het BMF. 

Indien de kwaliteit van de ingediende gegevens niet voldoet aan de opgelegde 
normen, is geen enkele sanctie voorhanden. Ook het ontwerp van koninklijk 
besluit biedt hiervoor geen oplossing. 

Bijgevolg is het aangewezen dat in een nieuwe sanctieregeling ook het aanleve-
ren van kwalitatief onvoldoende gegevens kan worden gesanctioneerd.

Uit de informatie van de ziekenhuizen bleek dat de MVG op een aantal punten 
ontoereikend waren: ze zouden de situatie niet altijd juist weergeven. Daarom 
werd besloten het systeem te herzien. Een nieuw systeem, meer afgestemd op 
de MKG, wordt gebruikt vanaf de registratie van de gegevens 2000. 

Bij het gebruik van de MVG zijn in het verleden problemen gerezen. De MVG 
voor het jaar 1999 werden niet gebruikt, omdat zij (door informaticaproblemen) 
na verwerking onbruikbaar bleken te zijn. De fi nanciering van de BFM voor 2005 
zou worden gebaseerd op de gegevens van 2000; voor de BFM voor 2006 zouden 
de gegevens van 2003 worden gebruikt. Om de informaticaproblemen in de toe-
komst te voorkomen, is beslist de registratie van de MVG te integreren in het 
“elektronisch patiëntendossier”. De ziekenhuizen zouden zelf de nodige software 

45 Koninklijk besluit van 2 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 
houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden 
medegedeeld aan de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Er wordt voor-
zien in een uitbreiding naar bepaalde groepen van patiënten en personeelsleden.

46 De gevolgde procedure is dezelfde als die voor de verwerking van de MKG.
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moeten ontwikkelen. Voor zover deze software in 200647 kan worden ontwikkeld, 
zou de registratie in het nieuwe systeem van start kunnen gaan in 2007 en zou de 
integratie met de MKG kunnen worden verwezenlijkt48.

2.2.5 Grondige controles ex post

Minimale klinische gegevens / minimale verpleegkundige gegevens

Aanvankelijk analyseerde de werkgroep Interne en Externe Audit bij de FOD 
Volksgezondheid de gegevens van de MKG. Deze werkgroep is inmiddels opge-
heven, maar de controles behoren nu tot de taken van de werkgroep Registraties 
van de Multipartite-structuur49. De werkgroep moet o.m. waken over de kwaliteit 
van de MKG en is ook bevoegd voor de gegevensverwerking inzake het zieken-
huisbeleid. Voor elk ziekenhuis worden deze MKG-gegevens grondig geanaly-
seerd en vergeleken met de dossiers ter plaatse. 

De (nu opgeheven) werkgroep Interne en Externe Audit heeft vanaf 2000 de 
eerste audits aangevat. De controles waren aanvankelijk bedoeld om de kwaliteit 
van de geregistreerde gegevens te toetsen. Uit de gegevens van de ziekenhuizen 
werden een aantal dossiers geselecteerd, waarbij dan ter plaatse werd nagegaan 
of de registraties overeenstemden met de informatie in de dossiers. Bij deze con-
troles werd vastgesteld dat er veelal sprake was van onderregistratie, d.w.z. dat 
uit het papieren dossier bleek dat te weinig gegevens werden geregistreerd. Geen 
enkele sanctie werd gekoppeld aan deze vaststellingen. 

In het algemeen heeft de FOD Volksgezondheid een grote achterstand bij de 
grondige controles (“validering”) op de geregistreerde MKG. De eerste grondige 
controle ex post in het jaar 2000 had betrekking op de MKG van 1997. Ondanks 
een inhaalbeweging in 2002, was er in 2004 nog steeds een achterstand van 
ongeveer drie jaar bij de audit van de gegevens50. 

Voor de MVG bestaat de grondige controle ex post erin dat de gegevens, bij de 
FOD Volksgezondheid, opnieuw worden gecodeerd51. Zoals bij de MKG is er een 
grote achterstand in de uitgevoerde controles: in 2000 werden de MVG van 1998 
gecontroleerd; in februari 2003 zijn de gegevens van 2000 gecontroleerd52.

47 De ontwikkeling in 2006 kan slechts wanneer de onderhandelingen over de invoering van een 
“elektronisch patiëntendossier” eind 2005 zijn afgerond.

48 Momenteel is enkel een koppeling van de gegevens mogelijk. Deze koppeling kan tot stand worden 
gebracht omdat voor dezelfde rubrieken dezelfde codes worden gebruikt.

49 Artikelen 153 e.v. van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen. De Multipartite-
structuur heeft een adviserende bevoegdheid voor materies die behoren tot het ziekenhuisbeleid 
en is ook bevoegd voor de evaluatie van de medische praktijk (voor zover deze praktijk aanleiding 
geeft tot uitgaven in de verplichte verzekering). Deze laatste bevoegdheid (vermeld in artikel 
154bis van de wet van 29 april 1996) omvat ook de “audits” die de vroegere werkgroep Interne en 
Externe Audit uitvoerde (zonder dat uitdrukkelijk naar die “audits” wordt verwezen). 

50 In 2001 werd de audit afgerond van de gegevens van 1998, in 2002 deze van de MKG van 1999 
en 2000 en in 2003-2004 zou de audit moeten zijn afgerond van de gegevens 2001. In zijn planning 
gaat de FOD Volksgezondheid ervan uit dat vanaf oktober 2004 ook de audit van de gegevens 
2002 kon worden afgerond.

51 Deze controle zou in de toekomst worden vervangen door een geautomatiseerde controle.
52 De gegevens 1999 werden niet gecontroleerd, omdat ze niet bruikbaar waren, cf. punt 2.2.4. Vol-

gens de planning van de FOD Volksgezondheid zou in 2004 een inhaalbeweging worden uitgevoerd 
en zouden de gegevens van 2001, 2002 en 2003 worden gecontroleerd. Er is geen informatie over 
de mate waarin deze planning is gehaald.
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Algemeen geldt dat de controles van de MKG en de MVG nog erg beperkt zijn. 
Bovendien hebben ze betrekking op oude gegevens. Bepaalde indicatoren die 
worden gebruikt voor het verdelen van de ziekenhuisbudgetten, worden als onvol-
maakt beschouwd, hetzij omdat ze manipuleerbaar zijn53, hetzij omdat ze slechts 
gedeeltelijk weergeven wat men wenst te meten. Andere dimensies van de zie-
kenhuisactiviteit, waarvoor geen indicatoren beschikbaar zijn (b.v. het sociale 
karakter van het patiëntenbestand), moeten nog worden geëvalueerd. De ontwik-
keling van nieuwe indicatoren en de verbetering van de bestaande indicatoren is 
een proces van lange duur dat nieuwe ziekenhuisregistraties en controleprocedu-
res voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid vergt. 

In de toekomst wenst de FOD Volksgezondheid zijn controles meer te richten 
naar het opsporen en bestraffen van fraude. De concrete controleaanpak zal wor-
den uitgewerkt door de werkgroep Registraties binnen de Multipartite-structuur. 
De sanctieregeling moet nog worden uitgewerkt in een koninklijk besluit. De tekst 
zou onder meer bepalingen bevatten over de aard van de sancties, de defi nities 
van de omvang van de steekproef en van het begrip fraude, alsook over de te 
volgen procedures. De betrokken partijen gaan tot op heden niet akkoord met de 
verschillende ontwerpversies. 

Het is niet duidelijk hoe de grondige controle van de geregistreerde gegevens in 
de toekomst zal gebeuren. Er is momenteel geen informatie over de controle-
aanpak door de werkgroep Registraties binnen de Multipartite-structuur, die de 
controle heeft overgenomen van de vroegere werkgroep Interne en externe 
audit. 

Het Rekenhof acht het wenselijk dat specifi eke procedures en een aangepaste 
sanctieregeling worden uitgewerkt en dat de grondige controle van de geregi-
streerde gegevens wordt voortgezet. 

Bijkomend wenst het Rekenhof te vernemen vanaf welke registratieperiode de 
werkgroep Registraties de gegevens (MKG en MVG) zal controleren, gelet op de 
achterstand in de controles door de (vroegere) werkgroep Interne en Externe 
Audit.

Gegevens FINHOSTA

De grondige controle ex post van de FINHOSTA-gegevens wordt uitgevoerd door 
de inspecteurs van de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen. De 
resultaten van de controles vormen een element in de berekening van de herzie-
ning van de BFM. 

De controles worden uitgevoerd bij de ziekenhuizen zelf of bij de FOD Volks-
gezondheid. In dat laatste geval gaat het over de gegevens van andere gegevens-
bronnen, zoals het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en de ziekenhuizen.

53 Om fi nanciële redenen kunnen de ziekenhuizen b.v. een pathologie opgeven die niet beantwoordt 
aan het reële ziektebeeld van de patiënt.
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2.3 Vergelijking van budgetten en werkelijke uitgaven

Na afl oop van de periode waarvoor het budget van fi nanciële middelen is vast-
gesteld, worden op landelijk niveau de verstrekte en door de verzekeringsinstel-
lingen geboekte prestaties voor het dienstjaar vergeleken met het globale budget 
voor het Rijk. Het verschil tussen de beide bedragen wordt verrekend in de indi-
viduele BFM van de ziekenhuizen54. Volgens de algemene principes uit de regel-
geving gebeurt die afrekening per groep van ziekenhuizen. Het (positieve of 
negatieve) verschil voor het jaar 2003 zal slechts voor de helft in aanmerking 
worden genomen55. De uitgaven 2003 zijn echter nog niet verrekend. Doordat de 
aanpassingen betrekking hebben op een beperkt gedeelte van het BFM (meer 
bepaald het variabele gedeelte waarvoor de verzekeringsinstellingen een factuur 
opstellen), neemt het Rekenhof aan dat de fi nanciële weerslag op het BFM 
aanzienlijk geringer is dan de fi nanciële weerslag van de herzieningen die in de 
vroegere regeling moesten worden doorgevoerd56. 

Behalve de verschillen tussen het globale budget en de verstrekte prestaties, 
moet ook het aandeel van elke verzekeringsinstelling in de betaling van het vaste 
gedeelte van het budget (betaald via maandelijkse voorschotten) worden aan-
gepast aan de gegevens voor de meest recente periode57. Deze verrekening is 
evenmin uitgevoerd (cf. hoofdstuk 3.3.3). 

Voor 2003 werd het verschil tussen het globale budget voor het Rijk en de wer-
kelijke tijdens het jaar betaalde bedragen nog niet bepaald, hoewel de regels 
voor de algemene en universitaire ziekenhuizen al zijn vastgelegd (koninklijk 
besluit van 28 september 2003). Op vraag van het Rekenhof wanneer die verre-
kening zou worden uitgevoerd, antwoordde de FOD Volksgezondheid dat die 
vergelijking pas kon worden gemaakt als de prestaties 2003 bekend waren, wat 
eind 2004 het geval was. Desondanks was de verrekening eind mei 2005 nog 
niet gebeurd.

Het Rekenhof dringt erop aan dat de verschillen zo snel mogelijk worden bepaald 
en in de BFM worden verrekend.

54 Artikel 104quater, § 1 van de Ziekenhuiswet.
55 Overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 september 2003, dat de regels bevat voor de alge-

mene en universitaire ziekenhuizen (niet voor de psychiatrische ziekenhuizen).
56 Voor een bespreking van de toestand van het verleden, cf. punt 4.2.
57 Artikel 104quater, § 2 van de Ziekenhuiswet.
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Hoofdstuk 3
Betalingscyclus

3.1 Betaling van de uitgaven van de ziekenhuizen

Voor de hervorming van de Ziekenhuiswet door de wet van 14 januari 2002 werden 
de kosten van opname en verblijf aan de ziekenhuizen betaald op basis van factu-
ren. Per dag verblijf in het ziekenhuis werd een vast bedrag, de verpleegdagprijs, 
gefactureerd58. Doordat de ziekenhuizen werken in het systeem van de “derde 
betalende”, betaalden de verzekeringsinstellingen het aandeel van de verplichte 
verzekering in de verpleegdagprijs rechtstreeks aan de ziekenhuizen59.

Met de hervorming van de Ziekenhuiswet wordt een groot gedeelte van het BFM 
betaald in de vorm van vaste maandelijkse schijven. Daartoe wordt het BFM 
gesplitst in een vast en een variabel gedeelte. Het vaste gedeelte wordt maande-
lijks vereffend, zonder dat hiervoor een factuur moet worden opgemaakt. Dit 
gedeelte omvat:

• 80 % van de onderdelen B1 “gemeenschappelijke diensten” en B2 “klinische 
diensten”;

• 100 % van alle andere onderdelen waaruit het BFM van een ziekenhuis is 
samengesteld. 

Het variabele gedeelte omvat het saldo (20 %) van de onderdelen B1 en B2 en 
wordt vereffend overeenkomstig de volgende regels60:

• voor de algemene ziekenhuizen wordt de helft van het variabele gedeelte 
vereffend per opname en de andere helft per verpleegdag (waarbij reke-
ning wordt gehouden met het aantal verpleegdagen tijdens het dienstjaar 
dat als basis geldt voor de berekening van de verantwoorde activiteiten);

• voor de andere ziekenhuizen (psychiatrische ziekenhuizen, Sp-palliatieve 
diensten en brandwondencentra) wordt het variabele gedeelte vastgesteld 
op basis van een (theoretische) activiteitenparameter61.

De specifi eke regels voor betaling van de bedragen aan de ziekenhuizen verschil-
len naargelang ze betrekking hebben op het vaste of het variabele gedeelte. De 
betaling van het vaste gedeelte gebeurt in de vorm van maandelijkse voorschot-
ten (begrotingstwaalfden), waarbij elke verzekeringsinstelling een bedrag betaalt 
in verhouding tot haar respectieve aandeel in de uitgaven van het ziekenhuis voor 
het laatst bekende dienstjaar62. Voor de betaling van het variabele gedeelte 
maken de ziekenhuizen een factuur op.

58 De verpleegdagprijs was een eenheid van facturatie, die werd verkregen door het budget van de 
ziekenhuizen te delen door het quotum aan verpleegdagen. Het quotum werd berekend door het 
aantal erkende bedden van het ziekenhuis te vermenigvuldigen met een forfaitaire bezettingsgraad 
(80 %).

59 Voor verstrekkingen waarvoor het systeem “derde betalende” niet geldt, moet de rechthebbende 
eerst het volledige bedrag betalen en vervolgens aan zijn verzekeringsinstelling de terugbetaling 
vragen van de bedragen die door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden 
vergoed.

60 Artikel 86 van het koninklijk besluit van 25 april 2002. 
61 Artikel 99, § 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2002. Voor de andere ziekenhuizen dan de 

algemene ziekenhuizen verwijst dit artikel naar de formule opgenomen in artikel 87, § 3 van het 
koninklijk besluit (die rekening houdt met een theoretisch aantal verpleegdagen).

62 Artikel 104bis van de Ziekenhuiswet, uitgevoerd door artikel 99, § 2 van het koninklijk besluit van 
25 april 2002.
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De verzekeringsinstellingen betalen de kosten aan de ziekenhuizen en ontvangen 
daarvoor middelen uit de begroting van het RIZIV (begroting voor verstrekkingen 
van geneeskundige verzorging) alsook middelen ten laste van de Staat (tot en 
met 2003 ingeschreven op de begroting van de FOD Volksgezondheid en vanaf 
2004 gefi nancierd met een voorafname op de ontvangsten van de BTW). De 
betalingen gaan dus gepaard met een uitgebreide gegevensoverdracht van de 
FOD Volksgezondheid aan de verzekeringsinstellingen, door tussenkomst van het 
RIZIV. Deze gegevensstromen worden geanalyseerd in hoofdstuk 3.2. De fi nanci-
ele stromen vanuit de begrotingen van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid 
naar de verzekeringsinstellingen worden besproken in hoofdstuk 3.3. De betalin-
gen door de verzekeringsinstellingen aan de ziekenhuizen werden niet onderzocht, 
met uitzondering van de verantwoordingsinformatie over de uitgaven.

3.2 Vaststelling van de verschuldigde bedragen

3.2.1 Budgettaire aspecten

Verdeling van de fi nanciële last

De Staat betaalt 25 % van de BFM na aftrek van de kosten voor de onderdelen 
B7 (“universitaire functie”) en B8 (“sociale functie”), die de Staat volledig 
betaalt63. 

Bij het RIZIV is het aandeel in de kosten opgenomen in de uitgaven voor verstrek-
kingen voor gezondheidszorg. Voor de verstrekkingen voor gezondheidszorg 
wordt jaarlijks een enveloppe vastgelegd, de globale begrotingsdoelstelling, die 
slechts beperkt mag toenemen64.

Tot en met 31 december 2003 viel het aandeel van de Staat onder de begroting 
van de FOD Volksgezondheid. Vanaf 1 januari 2004 wordt het gefi nancierd vanuit 
de BTW-ontvangsten (techniek van de alternatieve fi nanciering) en doet het RIZIV 
de betalingen. Voor de betaling zijn op de begroting van het RIZIV zowel aan de 
ontvangstenzijde als aan de uitgavenzijde de nodige bedragen opgenomen (het 
bedrag van de uitgaven ten laste van de Staat is niet begrepen in de uitgaven 
gedekt door de globale begrotingsdoelstelling voor verstrekkingen voor gezond-
heidszorg). 

Wijziging van het tegemoetkomingspercentage

Van de mogelijkheid om het tegemoetkomingspercentage bij koninklijk besluit 
aan te passen (art.101 Ziekenhuiswet), heeft de regelgever al meerdere keren 
gebruik gemaakt, zoals blijkt uit volgende tabel.

63 Artikelen 100 en 102 van de Ziekenhuiswet, en koninklijk besluit van 11 december 2002 tot uitvoe-
ring van artikel 102 van de Ziekenhuiswet.

64 De gecoördineerde wet van 14 juli 1994 legt een groeinorm vast (een jaarlijks stijgingspercentage 
voor de verstrekkingen). De groeinorm is al herhaaldelijk aangepast en bedraagt (voor 2005) 4,5 % 
(cf. artikel 40, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).
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Tabel 3 – Aandeel van de Staat en van het RIZIV in de uitgaven 
 voor ziekenhuisverblijf

Toepassingsdatum Aandeel 
Staat

Aandeel 
RIZIV

Koninklijk besluit

1 juli 2002 24,60 % 75,40 % Koninklijk besluit van 26 juni 2002
1 januari 2003 23,65 % 76,35 % Koninklijk besluit van 11 december 2002
1 juli 2003 22,77 % 77,23 % Koninklijk besluit van 3 maart 2004

De aanpassing van het tegemoetkomingspercentage van de Staat vanaf 1 juli 2003 
is met terugwerkende kracht doorgevoerd bij koninklijk besluit van 3 maart 2004, 
wat een probleem vormt voor het RIZIV (cf. punt 3.3.2).

3.2.2 Gegevens over de ziekenhuisbudgetten

Gegevensoverdracht

De bijdrage van de Staat en van het RIZIV in de BFM wordt in zijn geheel aan de 
verzekeringsinstellingen gestort. Voor de betalingen van de verzekeringsinstel-
lingen aan de ziekenhuizen moeten de volgende parameters worden vastgesteld:

• het aandeel van de Staat en van het RIZIV in het BFM per ziekenhuis;

• het aandeel van elke verzekeringsinstelling in het BFM van elk ziekenhuis 
(cf. 3.2.3).

Voor elk ziekenhuis worden, op 1 juli en op 1 januari, de relevante gegevens bere-
kend voor de betaling van de BFM door de verzekeringsinstellingen. Voor de 
betaling door het RIZIV en de verzekeringsinstellingen maakt de dienst Boekhou-
ding en Beheer van de Ziekenhuizen elk semester een basisbestand65 op, waarin 
per ziekenhuis of per erkende ziekenhuisdienst onder meer de volgende informa-
tie is opgenomen:

• de identiteit van het ziekenhuis (erkenningsnummer);

• het jaarbedrag van het BFM, met afzonderlijke vermelding van het vaste 
en het variabele gedeelte;

• het totale bedrag van het begrotingstwaalfde voor de bedragen die volledig 
ten laste zijn van de Staat (de onderdelen B7 “universitaire functie” en 
B8 “sociale functie”);

• de verdeling van het begrotingstwaalfde, na aftrek van de onderdelen 
B7 “universitaire functie” en B8 “sociale functie”, tussen de Staat en 
het RIZIV (met, voor het RIZIV, een verdere opdeling van het begrotings-
twaalfde per verzekeringsinstelling);

• de vaststelling van het variabele gedeelte en de verdeling van de fi nanciële 
last tussen de Staat en het RIZIV (met, voor het RIZIV, een verdere inde-
ling van het bedrag per verzekeringsinstelling).

De bedragen van het vaste en het variabele gedeelte worden opgegeven in jaar-
bedragen en in maandbedragen.

65 De gegevens voor de betaling van het BFM voor personen die niet onder het toepassingsgebied 
van de verplichte verzekering vallen, worden opgenomen in een tweede bestand. Het Rekenhof 
heeft de verwerking van de gegevens voor deze groep van rechthebbenden niet onderzocht.
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De informatie in het basisbestand laat de bevoegde diensten toe om de betaalge-
gevens op te maken.

Tot eind 2003 maakte de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen bij 
de FOD Volksgezondheid een betalingslijst op die als basis diende voor het 
opstellen van de maandelijkse ordonnanties voor de thesaurie. Vanaf 2004 deelt 
de dienst die gegevens mee aan het RIZIV, dat het bedrag van het verschuldigde 
voorschot aan de verzekeringsinstellingen stort66.

De FOD Volksgezondheid stuurt het basisbestand in elektronische vorm naar de 
Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Die dienst stuurt dit 
bestand integraal door naar de verzekeringsinstellingen, zodat zij de betaling van 
hun aandeel in het begrotingstwaalfde van elk ziekenhuis kunnen uitvoeren, nadat 
een samenvattend betalingsbestand opgemaakt is voor de fi nanciële dienst van 
het RIZIV. Dit bestand geeft per verzekeringsinstelling het totaalbedrag van de 
begrotingstwaalfden die het RIZIV moet storten krachtens het ministerieel besluit 
van 10 oktober 200267.

Indien de gegevens van het basisbestand tijdens het semester wijzigen, maakt de 
FOD Volksgezondheid een correctiebestand op en bezorgt de aangepaste gege-
vens aan het RIZIV. De Dienst voor Geneeskundige Verzorging verwerkt de aan-
gepaste gegevens normaal gezien op dezelfde wijze als het basisbestand, hoewel 
hiervan soms is afgeweken. 

Vaststellingen

De gegevensoverdracht aan het RIZIV voor het begrotingsjaar 2003 (dat het 
tweede semester van het dienstjaar 2002 en het eerste semester van het dienst-
jaar 2003 omvat) werd grondig geanalyseerd.

66 Voor de betaling van het aandeel ten laste van de Staat wordt het begrotingstwaalfde gestort, 
samen met een voorschot op het variabele gedeelte (cf. hoofdstuk 3.3.1).

67 Dit betalingsbestand geeft een indeling van de betalingsgegevens per verzekeringsinstelling, 
volgens de aard van het ziekenhuis (algemeen ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis). 
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Tabel 4 – Overzicht van de betaalgegevens voor de verzekeringsinstellingen tijdens het jaar 2003 
 (uitgedrukt in jaarbedragen in euro)

Gegevens Begrotingstwaalfde Variabel deel Tegemoetkomingspercentage

Gegevens eerste semester 2003 (BFM toegekend op 01.01.2003)

Basisbestand
(14.02.2003)

FOD 1.088.880.497,99 170.599.752,10 23,65 % 23,65 %
RIZIV 3.051.933.684,13 550.752.265,22 76,35 % 76,35 %
Totaal 4.140.814.172,12 721.352.017,32 100 % 100 %

4.862.166.189,44
Eerste 
correctiebestand
(28.02.2003)

FOD 1.089.254.340,78 170.665.883,56 23,65 % 23,65 %
RIZIV 3.053.140.604,23 550.965.759,38 76,35 % 76,35 %
Totaal 4.142.394.945,01 721.631.642,94 100 % 100 %

4.864.026.587,95
Tweede 
correctiebestand
(01.03.2003)

FOD 1.088.877.050,13 170.665.883,56 23,65 % 23,65 %
RIZIV 3.051.922.585,58 550.965.759,38 76,35 % 76,35 %
Totaal 4.140.799.635,71 721.631.642,94 100 % 100 %

4.862.431.278,65
Derde 
correctiebestand
(08.07.2003)

FOD 1.085.476.517,59 170.665.883,56 23,65 % 23,65 %
RIZIV 3.055.323.118,12 550.965.759,38 76,35 % 76,35 %
Totaal 4.140.799.635,71 721.631.642,94 100 % 100 %

4.862.431.278,65

Gegevens tweede semester 2003 (BFM toegekend op 01.07.2003)

Basisbestand
(08.07.2003)

FOD 1.129.669.855,87 173.523.541,72 23,65 % 23,65 %
RIZIV 3.194.875.695,23 560.191.222,41 76,35 % 76,35 %
Totaal 4.324.545.551,10 733.714.764,13 100 % 100 %

5.058.260.315,23
Eerste 
correctiebestand
(17.07.2003)

FOD 1.132.954.518,80 174.309.845,69 23,65 % 23,65 %
RIZIV 3.205.479.670,49 562.729.670,98 76,35 % 76,35 %
Totaal 4.338.434.189,29 737.039.516,67 100 % 100 %

5.075.473.705,96
Tweede 
correctiebestand
(18.02.2004)

FOD 1.102.726.026,82 169.003.161,17 22,93 % 22,93 %
RIZIV 3.235.708162,47 568.036.355,50 77,07 % 77,07 %
Totaal 4.338.434.189,29 737.039.516,67 100 % 100 %

5.075.473.705,96
Derde 
correctiebestand
(05.03.2004)

FOD 1.096.008.584,16 167.823.897,95 22,77 % 22,77 %
RIZIV 3.242.425.605,13 569.215.618,72 77,23 % 77,23 %
Totaal 4.338.434.189,29 737.039.516,67 100 % 100 %

5.075.473.705,96

Bron: RIZIV68.

68 Voor de opsplitsing van de bedragen in het bedrag van het begrotingstwaalfde en het variabele 
gedeelte, alsook voor de verdeling van de lasten tussen het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, 
is uitgegaan van de totale bedragen. Het resultaat wijkt aldus licht af van het resultaat zoals dit 
wordt berekend door de optelsom te maken van de bedragen per ziekenhuis. Het verschil is ver-
waarloosbaar klein en is wellicht het gevolg van de afronding van de bedragen.
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Het onderzoek van de gegevens leidt tot een aantal vaststellingen.

Het basisbestand voor de stortingen van het eerste semester 2003 (BFM toe-
gekend op 1 januari 2003) is vrij laat naar het RIZIV verzonden (14 februari 2003, 
terwijl de eerste stortingen aan de psychiatrische ziekenhuizen op basis van deze 
gegevens moesten worden uitgevoerd op de vijfde dag van maart). Daarna ont-
ving het RIZIV nog drie correctiebestanden, het laatste op 8 juli 2003. Hoewel de 
correcties in de meeste gevallen minimaal waren (en betrekking hadden op één of 
op enkele ziekenhuizen), bracht het laatste correctiebestand wijzigingen aan in de 
verdeling van de betalingen tussen de Staat en het RIZIV (zonder wijziging van 
het tegemoetkomingspercentage van de Staat). De verklaring hiervoor ligt in een 
vermindering van de uitgaven voor de onderdelen B7 (“universitaire functie”) en 
B8 (“sociale functie”) en een gelijkwaardige verhoging van de uitgaven voor de 
andere onderdelen van het BFM. De meeste wijzigingen hebben alleen betrekking 
op het begrotingstwaalfde en beïnvloeden het variabele gedeelte van de uitgaven 
niet69.

Het basisbestand voor het tweede semester 2003 (BFM toegekend op 1 juli 2003) 
is op 8 juli 2003 verzonden. Voor het tweede semester werden eveneens drie cor-
rectiebestanden verzonden. Het eerste correctiebestand bestaat in verhoging van 
het BFM voor tien ziekenhuizen70. Het tweede en derde correctiebestand (ver-
zonden in februari en maart 2004) wijzigen het tegemoetkomingspercentage van 
de Staat (maar beïnvloeden niet het totale bedrag van het BFM). Met het tweede 
correctiebestand heeft het RIZIV geen rekening gehouden (cf. hoofdstuk 3.3.3). 

Uit de analyse van het jaar 2003 blijkt dat de gegevens na het begin van het 
semester worden verzonden. Hoewel de oorzaak voor de laattijdige verzending 
soms bij externe factoren ligt (het laattijdig publiceren van de koninklijke beslui-
ten voor het budget van het dienstjaar), vraagt het Rekenhof dat de FOD Volks-
gezondheid ernaar zou streven de bestanden tijdig te versturen. Het RIZIV moet 
de gegevens immers verwerken en naar de verzekeringsinstellingen sturen, zodat 
zij de uitgaven tijdig kunnen boeken.

De FOD Volksgezondheid merkt op dat het een nieuw systeem betreft dat zijn 
“kinderziekten” heeft gehad. De laattijdige ontvangst van de erkenning van 
nieuwe ziekenhuizen vormde de oorzaak van de correctiebestanden. Hij stelt ook 
dat alles in het werk werd gesteld om in 2004 en 2005 telkens één bestand te 
verzenden. 

3.2.3 Verdeling van de lasten per verzekeringsinstelling

Bepalen van het aandeel

De verzekeringsinstellingen betalen het begrotingstwaalfde aan de ziekenhuizen 
in verhouding tot hun respectieve aandeel in de uitgaven van dat ziekenhuis in de 
loop van het laatst gekende dienstjaar71. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV 
moeten dus hun begrotingstwaalfden aan de verzekeringsinstellingen betalen in 
verhouding tot hun aandeel in het totale BFM per ziekenhuis, voor een bepaalde 
referteperiode. Om dat aandeel van elke verzekeringsinstelling te bepalen, 

69 Uitzondering: het eerste correctiebestand.
70 De reden voor de verhoging van de BFM van de tien ziekenhuizen is niet nader onderzocht. Tech-

nisch past de verhoging in de regels voor de aanpassing van de BFM, vastgelegd in de artikelen 88 
tot 90 van het koninklijk besluit van 25 april 2002.

71 Artikel 99, § 2, a) van het koninklijk besluit van 25 april 2002.

Commentaar van 
de administratie
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gebruikt de FOD Volksgezondheid informatie van de Dienst voor Geneeskundige 
Verzorging van het RIZIV, omdat die op dat vlak over de meest betrouwbare 
informatie beschikt. 

De Dienst voor Geneeskundige Verzorging haalt zijn informatie uit twee gege-
vensbronnen:

• de statistische gegevens over het ziekenhuisverblijf (met, onder meer, het 
aantal opnamen, het aantal verpleegdagen en de totale uitgaven) die de 
verzekeringsinstellingen elk semester aan het RIZIV moeten verstrekken72;

• de statistische gegevens over het chirurgisch73 en niet-chirurgisch dagver-
blijf (met, onder meer, het aantal opnamen, het aantal verpleegdagen en 
het aantal forfaits), die de verzekeringsinstellingen eveneens aan het RIZIV 
bezorgen74.

De uitgaven worden in de statistische gegevens opgenomen in de periode waarin 
zij bij de verzekeringsinstellingen zijn geboekt. Deze periode kan afwijken van de 
periode waarin de prestaties zijn verstrekt, zodat de Dienst voor Geneeskundige 
Verzorging de prestaties voor een bepaald refertejaar moet selecteren uit de 
gegevens van drie opeenvolgende semesters.

Vaststellingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste data voor het 
gebruik van de gegevens over het ziekenhuisverblijf (jaren 1999-2001)75.

72 Het gaat om de documenten “H” die uiterlijk vier maanden na het einde van elk semester aan 
het RIZIV moeten worden bezorgd. De concrete instructies voor het indienen van de gegevens 
zijn opgenomen in omzendbrieven van het RIZIV aan de verzekeringsinstellingen (voor de meest 
recente tekst, zie de omzendbrief V.I. nr. 2003/97).

73 De prestaties die in het kader van de chirurgische dagopname in aanmerking komen voor fi nancie-
ring via het BFM, staan vermeld in twee lijsten (A en B) die als bijlage werden toegevoegd aan het 
koninklijk besluit van 25 april 2002, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 juni 2003.

74 De gegevens zijn opgenomen in de documenten “FH”. De meest recente instructies zijn opgeno-
men in de omzendbrief V.I. nr. 2003/222 van 12 juni 2003. De gegevens over het niet-chirurgisch 
dagziekenhuis zijn evenwel niet geïntegreerd in het BFM, zodat zij bij het RIZIV niet in aanmerking 
worden genomen voor de berekening.

75 In de fi nanciering zijn nog geen recentere gegevens gebruikt.
76 Voor de analyse van de gegevens wordt telkens uitgegaan van drie opeenvolgende semesters, te 

beginnen bij het semester waarin de eerste maand van prestatie valt.

Tabel 5 – Gebruik van de statistische gegevens over het ziekenhuisverblijf76

Prestatiejaar Aanvraag door de FOD Gebruikte gegevens
Uiterlijke termijn voor 
overzending gegevens 
(1e semester na het 
prestatiejaar) door de 
verzekeringsinstellingen

Datum van 
de aanvraag

Verzending 
gegevens door 
het RIZIV

Begrotingsjaar 
(en semester)

Gehanteerd 
refertejaar

1999 31.10.2000 04.03.2002 31.05.2002 1e semester 2002 1999
2000 31.10.2001 26.11.2002 13.02.2003 Dienstjaar 2002 1999
2001 31.10.2002 Telefonisch 29.04.2004 Dienstjaar 2003 2000
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Uit de tabel blijkt dat de gegevens die het RIZIV aan de FOD Volksgezondheid 
bezorgt, niet recent zijn. Volgens de medewerkers van de Dienst voor Genees-
kundige Verzorging ligt de oorzaak bij de lange doorloop- en verwerkingstijd van 
de gegevens, die het RIZIV niet volledig in de hand heeft. De gegevens van de 
verzekeringsinstellingen zouden niet altijd beantwoorden aan de opgelegde 
(kwaliteits)normen, zodat de verzekeringsinstellingen soms meerdere magnetische 
dragers moeten indienen voordat de gegevens uiteindelijk kunnen worden aan-
vaard. Van zijn kant dringt de FOD Volksgezondheid onvoldoende systematisch 
aan op de overzending van de meest recente gegevens (zo werden de gegevens 
voor de vaststelling van de BFM van het dienstjaar 2002 zeer laat opgevraagd en 
moesten die voor 2003 telefonisch worden gevraagd).

Het RIZIV heeft bij de vaststelling van het onderlinge aandeel van elke verzeke-
ringsinstelling geen rekening gehouden met de gegevens over het aantal opna-
mes voor de algemene ziekenhuizen, omdat die geen element vormden in de 
fi nanciering in de regeling die bestond tot en met 30 juni 2002. Het aantal opna-
mes werd ingevoerd in de fi nanciering krachtens de wet van 14 januari 2002 en is 
opgenomen in het koninklijk besluit van 25 april 200277. 

Tot slot toont de analyse dat de onderlinge verdeling van de uitgaven tussen de 
verzekeringsinstellingen ook tijdens het jaar kan worden aangepast. In het tweede 
correctiebestand van het tweede semester 2003 werd de onderlinge verhouding 
gewijzigd (voor één enkel ziekenhuis). Die aanpassing kan mogelijk wijzen op een 
administratieve ineffi ciëntie bij de FOD Volksgezondheid. De gegevens waarop 
de FOD Volksgezondheid zich baseert voor het vaststellen van het onderlinge 
aandeel van elke verzekeringsinstelling liggen immers reeds vast op het ogenblik 
van de verdeling.

Het Rekenhof vraagt dat het RIZIV de verwerkingsprocedure voor de gegevens 
zou doorlichten. Ook is het wenselijk dat het RIZIV en de FOD Volksgezondheid 
onderling zouden afspreken wanneer de gegevens moeten worden verstrekt, 
zodat het RIZIV zijn verwerkingsproces kan afstemmen op die kalender.

3.3 Storting van de verschuldigde bedragen

3.3.1 Vereffeningstermijnen

De begrotingstwaalfden (en het aandeel van de Staat in het variabele gedeelte) 
worden gestort nadat de prestaties zijn verleend en zonder dat een factuur is 
vereist. In de strikte zin van het woord is hier bijgevolg geen sprake van voor-
schotten (hoewel dit begrip wel wordt gebruikt). 

77 Artikel 99, § 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2002.
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De onderstaande tabel geeft een bondig overzicht van de betalingstermijnen.

Tabel 6 – Betaling van het begrotingstwaalfde en van het variabele gedeelte aan 
de verzekeringsinstellingen

Vast gedeelte Variabel gedeelte

Algemene 
ziekenhuizen

Psychiatrische 
ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen

Aandeel Staat Zesde maand na de maand van prestaties
[art. 2, 1), 1.1. en art. 3 van het koninklijk 
besluit van 19 december 200278]

Als voorschot, samen met 
het begrotingstwaalfde 
en verrekening na het 
dienstjaar
[art. 2, 1), 1.2. en art. 3 
van het koninklijk besluit 
van 19 december 2002]

Aandeel van de
verplichte
verzekering

Tweede werkdag 
van de 4e maand 
na de maand van 
prestatie
[art. 1, 1°, van 
het ministerieel 
besluit van 10 okto-
ber 200279]

Vijfde dag van de 
2e maand na de 
maand van prestatie
[art. 1, 2°, van het 
ministerieel besluit 
van 10 oktober 2002]

In de maandelijkse 
voorschotten aan de 
verzekeringsinstellingen
[art. 202, van de 
gecoördineerde wet van 
14 juli 1994] 

De verzekeringsinstellingen betalen aan de ziekenhuizen het volledige bedrag van 
het begrotingstwaalfde en van het gefactureerde variabele gedeelte, zonder daar-
bij een onderscheid te maken tussen het aandeel ten laste van het RIZIV en het 
aandeel van de Staat. Voor de betaling van het begrotingstwaalfde gaan de ver-
zekeringsinstellingen uit van het door de minister toegekende BFM.

3.3.2 Aandeel van het RIZIV

Naleving van de betalingstermijnen

Het RIZIV dient het begrotingstwaalfde voor de ziekenhuizen aan de verzeke-
ringsinstellingen te betalen de tweede werkdag van de vierde maand volgend op 
de maand van prestatie (algemene ziekenhuizen) en de vijfde dag van de tweede 
maand volgend op de maand van prestatie (psychiatrische ziekenhuizen). Uit het 
onderzoek van de boekhoudkundige verrichtingen blijkt dat het RIZIV de regle-
mentaire bepalingen goed naleeft.

Betalingen

Voor de betalingen aan de verzekeringsinstellingen baseert het RIZIV zich op 
de gegevens verstrekt door de FOD Volksgezondheid (cf. 3.2.2). De eventuele 
correcties van de FOD Volksgezondheid moet het RIZIV verwerken in de gege-
vens die aan de verzekeringsinstellingen en de fi nanciële dienst van het RIZIV 
worden bezorgd. 

De opvolging van de gegevensstromen door het RIZIV werd getoetst aan de gege-
vens voor het jaar 2003. Dit geeft aanleiding tot de volgende vaststellingen.

78 Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende uitvoering van artikel 104 van de wet op de 
ziekenhuizen.

79 Ministerieel besluit van 10 oktober 2002 houdende vaststelling van de datum van betaling van de 
twaalfden, bedoeld in artikel 99, § 2, a) van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de 
vaststelling en betaling van het budget van fi nanciële middelen van de ziekenhuizen.
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• Betalingen voor het eerste semester 2003:

� De begrotingstwaalfden voor de psychiatrische ziekenhuizen zijn geba-
seerd op de gegevens van het eerste correctiebestand (ontvangen op 
28 februari 2003) voor de storting van de maand maart 2003 en op de 
gegevens van het tweede correctiebestand (ontvangen op 1 maart 2003) 
voor de stortingen van april 2003 tot en met augustus 2003.

� De begrotingstwaalfden voor de algemene ziekenhuizen zijn gebaseerd 
op de gegevens van het tweede correctiebestand voor de betalingen 
van de maanden mei tot juli 2003 en op deze van het derde correctie-
bestand voor de betalingen van de maanden augustus tot oktober 2003 
(de correcties van de maanden mei tot juli zijn doorgevoerd met de 
betaling van de maand augustus).

• De stortingen van het tweede semester 2003 zijn uitsluitend gebaseerd op 
de eerste twee overgezonden bestanden. Met de verhoging van de uitga-
ven voor de psychiatrische ziekenhuizen80 heeft het RIZIV geen rekening 
gehouden. De aanpassingen van het tegemoetkomingspercentage van de 
Staat (tweede en derde correctiebestand) zijn evenmin onmiddellijk ver-
werkt. Er dient op gewezen te worden dat de wijziging van het tegemoet-
komingspercentage in het tweede correctiebestand berustte op niet-vast-
staande gegevens (en dat de gegevens zijn achterhaald door de wijzigingen 
in het derde correctiebestand, die uitgaan van het gepubliceerde percen-
tage). Alle aanpassingen zijn door het RIZIV doorgevoerd in de betalin-
gen van juni 2004. De daadwerkelijke betalingen door het RIZIV voor de 
maanden maart en april wijken daardoor af van de bedragen die volgens de 
FOD Volksgezondheid moesten worden betaald.

De aanpassing van het tegemoetkomingspercentage van de Staat voor het 
dienstjaar 2003 heeft gezorgd voor een specifi ek probleem bij het RIZIV, dat een 
groter aandeel in de uitgaven kreeg. Doordat de aanpassing met terugwerkende 
kracht is doorgevoerd (kb van 3 maart 2004), konden de gegevens niet meer tij-
dig worden verwerkt in de uitgaven van de verzekeringsinstellingen voor het jaar 
2003. De aanpassingen, met een fi nanciële weerslag van 18.472.961,85 euro81, 
zijn opgenomen in de uitgavenstaten van juni 2004, ten laste van de begroting 
voor gezondheidszorgen voor 2004. Deze werkwijze heeft praktische gevolgen 
voor de uitgaven van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
voor 2003 en 2004 en beïnvloedt de uitvoering van de bepalingen inzake de fi nan-
ciële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen. 

Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD Volksgezondheid alleen correctiebestan-
den aan het RIZIV zou bezorgen wanneer de onderliggende gegevens vaststaan. 

Bovendien is het wenselijk dat het tegemoetkomingspercentage zo veel als 
mogelijk bij het begin van een semester wordt aangepast, omdat een aanpassing 
met terugwerkende kracht voor het RIZIV gevolgen heeft bij de toepassing van 
de bepalingen van de fi nanciële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstel-
lingen.

80 Opgenomen in het laatste correctiebestand voor het tweede semester van 2003.
81 Nota van de Technische, Boekhoudkundige en Statistische Commissie van het RIZIV van 25 april 2004 

(nota TBSC nr. 2004/10).
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3.3.3 Aandeel van de Staat

Reglementaire bepalingen

Tot en met 31 december 2003 werd het aandeel van de Staat betaald uit de 
begroting van de FOD Volksgezondheid. Vanaf 1 januari 2004 doet het RIZIV de 
betaling, krachtens de programmawet van 22 december 2003. De middelen daar-
voor worden vooraf genomen van de BTW-ontvangsten en overgedragen aan het 
RIZIV, waar de overeenstemmende ontvangsten en uitgaven zijn ingeschreven in 
de begroting. De verschuiving van de FOD Volksgezondheid naar het RIZIV ver-
andert niets aan de verdeling van de lasten tussen de verplichte verzekering en 
de Staat.

Naleving van de betalingstermijnen

Voor de betaling van het aandeel van de Staat zijn in het koninklijk besluit van 
19 december 2002 geen exacte data opgenomen82. In de praktijk stortte de FOD 
Volksgezondheid de begrotingstwaalfden tussen de 21e en de 30e dag van de 
maand. Het RIZIV, dat vanaf 2004 het aandeel van de Staat betaalt, stort de 
voorschotten samen met de begrotingstwaalfden voor de ziekenhuizen.

Voor het begrotingsjaar 2003 diende de FOD Volksgezondheid maandelijks een 
bedrag te betalen van 99.075.521,60 euro voor het eerste semester en van 
104.678.522,94 euro voor het tweede semester83. Uit een analyse van de betalin-
gen tijdens het jaar blijkt echter dat niet alle stortingen betrekking hadden op de 
bedragen verschuldigd met toepassing van het KB van 19 december 2002.

• De stortingen van 28 oktober 2003 en 26 november 2003 werden volle-
dig gebruikt om prestaties te betalen uit de periode voordat het nieuwe 
systeem in werking is getreden.

• De storting van 23 december 2003 werd verminderd tot 97.467.547,34 euro, 
waarvan slechts 29.467.547,34 euro daadwerkelijk in december werd ver-
effend (het saldo van 68 miljoen euro werd vereffend in januari 2004). 
De vermindering wordt verklaard doordat de FOD Volksgezondheid het 
aandeel van de Staat ten laste van andere instellingen dan het RIZIV 
moest betalen. Bovendien moest een bedrag van 9.585.000,00 euro 
worden gereserveerd84. Na aftrek van deze bedragen bleek er onvoldoende 
krediet beschikbaar om het volledige begrotingstwaalfde aan de verzeke-
ringsinstellingen te betalen.

82 Artikel 2, 1), 1.1 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 stelt in dit verband alleen: “de 
toelage betreffende het gedeelte van het budget van fi nanciële middelen dat in twaalfden wordt 
uitbetaald (…), wordt iedere maand aan de betreffende verzekeringsinstellingen vereffend”. 

83 Het gaat om de betaling van de bedragen die de FOD Volksgezondheid in principe aan de verze-
keringsinstellingen is verschuldigd voor prestaties verstrekt in de periode van 1 juli 2002 tot en met 
30 juni 2003. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 december 2002 is dit bedrag samenge-
steld uit het begrotingstwaalfde ten laste van de Staat en uit een voorschot op het variabele 
gedeelte. 

84 Het gaat om herzieningen van 1997 en 1998 waarvoor de betalingen in een eerder stadium waren 
geblokkeerd. 
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In 2004 betaalde het RIZIV de voorschotten aan de verzekeringsinstellingen. 
Overeenkomstig de instructies van de FOD Volksgezondheid stortte het RIZIV 
maandelijks 106.317.000 euro85. Dit bedrag ligt hoger dan de som van de 
BFM voor de eerste zes maanden (104.678.522,94 euro) en voor de tweede 
zes maanden (105.319.363,20 euro). Daardoor werd in 2004 voor in totaal 
15.816.683,16 euro meer uitbetaald dan volgens de berekeningen op basis van 
de BFM. Op 10 september 2004 besliste de regering de storting van de schijf 
voor december 2004 aan de verzekeringsinstellingen met één maand te vertragen 
(beslissing opgenomen in een nota van de Algemene Raad voor de Genees kundige 
Verzorging). In het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV (vergadering van 
20 december 2004) werd bevestigd dat deze operatie blijvend is: voor 2005 
worden slechts twaalf betalingen gepland. 

Het Rekenhof stelt vast dat in oktober en november 2003 betalingen werden uit-
gevoerd die slaan op de periode voor 1 juli 2002. Dat lijkt erop te wijzen dat de 
begroting van de FOD Volksgezondheid in het verleden wellicht werd onder-
schat. Het Rekenhof wenst de oorzaken van deze onderschatting te kennen. 

Daarnaast dringt het Rekenhof erop aan dat de voorschotbetalingen ten laste 
van de Staat correct worden vastgesteld en dat alle bedragen zouden worden 
betaald. Met betrekking tot het (niet betaalde) begrotingstwaalfde voor decem-
ber 2004, wenst het Rekenhof te vernemen wat de motieven voor deze beslis-
sing zijn.

Het Rekenhof heeft het probleem van de mogelijke onderschatting van de begro-
ting van de FOD Volksgezondheid in het verleden al herhaaldelijk aangebracht, 
onder meer naar aanleiding van de bespreking van begrotingsontwerpen en van 
de voorafbeelding van de uitvoering van de begrotingen. Voor meer informatie 
over de achterstallige betalingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.3.

Betalingen en regularisatie

Uit de betaalgegevens van de FOD Volksgezondheid blijkt dat de storting van het 
begrotingstwaalfde en het variabele gedeelte in het jaar 2003 altijd op het laatst 
opgemaakte correctiebestand was gebaseerd. Deze situatie is het gevolg van de 
betalingstermijnen van de FOD Volksgezondheid (zes maanden na de maand van 
prestatie), die langer zijn dan die van het RIZIV (twee en vier maanden). 

Doordat de FOD Volksgezondheid, behalve de begrotingstwaalfden ook een voor-
schot stort op het variabele gedeelte van de BFM, kan het defi nitieve aandeel van 
de Staat pas na afl oop van het dienstjaar worden vastgesteld. Voor de vast stelling 
van dit bedrag bezorgen de verzekeringsinstellingen aan de FOD Volksgezond-
heid de gegevens over het aantal opnamen en het aantal verpleegdagen in een 
gewoon ziekenhuis en in het chirurgisch dagziekenhuis. 

Een model voor bovenvermelde gegevensuitwisseling tussen de FOD Volks-
gezondheid en de verzekeringsinstellingen is gevoegd bij het koninklijk besluit 
van 19 december 2002. Volgens de voorzitter van de FOD Volksgezondheid ver-
gadert een werkgroep FOD Volksgezondheid/RIZIV/verzekeringsinstellingen 
sindsdien geregeld over de uitwerking van het model.

85 Het bedrag van de stortingen is gebaseerd op een brief van de FOD Volksgezondheid (onderte-
kend door de minister van Sociale Zaken), waarin het bedrag van de voorschotten voor 2004 staat 
opgegeven. De brief gaat kennelijk uit van de “normale” achterstand in de stortingen van zes 
maanden.
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Vooralsnog (stand van zaken begin juni 2005) is nog geen defi nitieve afrekening 
van het aandeel van de Staat opgemaakt, omdat het gegevensmodel nog altijd 
niet operationeel is. Het Rekenhof wijst erop dat er een risico bestaat dat de ver-
rekening laattijdig gebeurt, onder meer bij gebrek aan budgettaire middelen bij de 
Staat, en wenst te vernemen wanneer de afrekening zal worden opgesteld.

3.4 Betalingen en globaal budget voor het Rijk

Met de nodige omzichtigheid kunnen de gegevens van de betalingen worden ver-
geleken met het globale budget voor het Rijk. Voor de berekening is uitgegaan 
van de bedragen die aan de verzekeringsinstellingen als voorschot werden betaald, 
als begrotingstwaalfde of als voorschot op de latere facturatie van het variabele 
gedeelte. Informatie over de werkelijke uitgaven voor het jaar 2003 kon nog niet 
worden verstrekt86, zodat de betaalde voorschotten en de werkelijke bedragen 
niet werden vergeleken.

Aangezien de verplichte verzekering geen betalingen verricht voor rechthebben-
den die niet bij een verzekeringsinstelling zijn aangesloten, zijn de uitgaven voor 
deze groep van rechthebbenden niet in de tabel in 3.2.2 opgenomen. Het aandeel 
van de uitgaven voor de verplichte verzekering blijkt 97,56 %. van het globale 
budget voor het Rijk te bedragen (uitgaven eerste semester 2003) en 97,49 % 
(uitgaven tweede semester 2003). 

Het gemiddelde van deze beide begrotingen bedraagt echter 5.095.216.729,45 euro87. 
Dit is meer dan het globale budget voor het Rijk voor het begrotingsjaar 2003 
(volgens het kb van 11 december 2002 bedraagt het globale budget voor het Rijk 
5.093.098.050,00 euro).

De verhoging van de BFM voor tien ziekenhuizen in het eerste semester van 
2003 (BFM van het dienstjaar 2002) heeft geleid tot een lichte overschrijding van 
het budget88. 

Het Rekenhof wijst er op dat door de verhoging van de BFM voor de tien zieken-
huizen het globale budget voor het Rijk licht zal worden overschreden. Deze 
overschrijding is in strijd met artikel 87 van de Ziekenhuiswet.

De voorzitter van de FOD Volksgezondheid deelt mee dat de aangebrachte wijzi-
gingen niet enkel op tien ziekenhuizen betrekking hebben maar ook op structurele 
wijzigingen in ziekenhuizen waarvan de BFM werden aangepast. Hij voegt eraan 
toe dat het beschikbare thesauriebudget werd gerespecteerd.

Het Rekenhof blijft evenwel van mening dat de som van de BFM binnen het 
globale budget dient te blijven zoals voorgeschreven in artikel 87 van de Zieken-
huiswet.

86 De uitgavenstaten (documenten C) bevatten onvoldoende gedetailleerde gegevens.
87 (4.984.237.174,37 euro + 5.206.196.284,53 euro) / 2 = 5.095.216.729,45 euro.
88 Voor de tien ziekenhuizen samen bedroeg de verhoging 13.872.747,43 euro. Zonder deze verho-

ging zouden de totale uitgaven voor 2003 “slechts” 5.088.280.355,74 euro hebben bedragen, wat 
lager is dan het bedrag van het globale budget voor het Rijk voor 2003.

Commentaar van 
de administratie
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Hoofdstuk 4
Invloed van het verleden

4.1 Knelpunten

De fi nanciële en budgettaire toestand van de ziekenhuisfi nanciering wordt nog 
gedeeltelijk beïnvloed door de regeling die van kracht was tot en met 30 juni 2002. 
Daarbij gaat het vooral om de bedragen waarop de ziekenhuizen recht hebben 
voor verstreken dienstjaren (in de BFM opgenomen als inhaalbedragen) en om de 
thesaurieproblemen op de begroting van de FOD Volksgezondheid (die gevolgen 
hebben op de betalingen ten laste van de Staat in 2003 en 2004). Deze punten 
worden hierna toegelicht.

4.2 Inhaalbedragen

4.2.1 Situering

Door de manier van vastleggen van de BFM ontvangen de ziekenhuizen tijdens 
het dienstjaar waarvoor het BFM werd vastgesteld, te veel of te weinig fi nanciële 
middelen. Achteraf moet een afrekening worden opgemaakt en moet het te veel 
of te weinig ontvangen bedrag worden vereffend. De defi nitieve vaststelling van 
de bedragen waarop de ziekenhuizen voor een bepaalde periode recht hebben, 
duidt de FOD Volksgezondheid aan met de term “herziening”89.

Herzieningen zijn in de praktijk het gevolg van:

• de vaststelling van het defi nitieve bedrag waarop de ziekenhuizen voor een 
bepaald dienstjaar recht hebben en de vergelijking van dit bedrag met de 
ontvangen bedragen;

• de integratie van nieuwe maatregelen in de BFM van een latere periode 
dan die waarin de maatregelen in werking zijn getreden90;

• de aanpassing van de waarde van één of meerdere budgetonderdelen op 
vraag van een ziekenhuis, om rekening te houden met belangrijke wijzigin-
gen in de fi nanciële toestand van het ziekenhuis91;

Om de herzieningen fi nancieel te verrekenen, gebruikt de wetgever de techniek 
van de inhaalbedragen: het te veel of te weinig ontvangen bedrag wordt afge-
trokken van of toegevoegd aan het BFM van een later jaar (waardoor de betaling 
wordt gespreid over een langere periode, gewoonlijk één tot twee jaar). De toe-
rekening gebeurt in het onderdeel C2 “Inhaalbedragen”. 

89 Het begrip “herziening” wordt in twee verschillende betekenissen gebruikt. De meest gangbare 
betekenis is die van verrekening tussen het toegekende BFM en het budget waarop de zieken-
huizen uiteindelijk recht hebben. In het KB van 25 april 2002 wordt het begrip echter ook gebruikt 
voor een aanpassing van de wijze waarop de waarde voor sommige budgetonderdelen wordt vast-
gesteld. In die laatste betekenis hebben herzieningen alleen uitwerking voor de toekomst.

90 Door de complexe berekeningswijze van de BFM kan het voorkomen dat de nieuwe maatregelen 
later in het BFM worden verrekend dan de datum waarop zij van kracht zijn geworden.

91 B.v. de uitvoering van belangrijke investeringen.
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In de vroegere regeling, toen budgetten op basis van voorlopige gegevens wer-
den berekend, was de fi nanciële weerslag van de inhaalbedragen vaak aanzienlijk 
(cf. volgend punt). In de huidige regeling staat het grootste gedeelte van de BFM 
bij de aanvang van het dienstjaar vast, zodat wordt verwacht dat de fi nanciële 
weerslag in de toekomst veeleer beperkt zal blijven. Omdat nog geen afrekenin-
gen zijn opgemaakt in de nieuwe regeling, kan deze stelling niet met cijfers wor-
den gestaafd.

4.2.2 Inhaalbedragen in het verleden

In de regeling tot en met 30 juni 2002 werden budgetten toegekend gebaseerd op 
voorlopige gegevens (erkende bedden en een hypothetisch aantal verblijfdagen). 
Na afl oop van het dienstjaar kon het werkelijke bedrag van het BFM worden 
vastgesteld. Vervolgens werd dit bedrag vergeleken met de ontvangsten van de 
ziekenhuizen uit de door de verzekeringsinstellingen betaalde facturen92 en wer-
den de inhaalbedragen vastgesteld en toegevoegd of afgetrokken van de BFM 
van een later jaar93. 

In 2004 moesten nog alle inhaalbedragen vanaf het dienstjaar 1997 worden vast-
gesteld en verrekend. Deze grote achterstand werd door de vertegenwoordigers 
van de ziekenhuizen meermaals aangeklaagd (vooral naar aanleiding van de vast-
legging van de globale begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskun-
dige verzorging), maar bij gebrek aan budgettaire ruimte werd de betaling van de 
inhaalbedragen steeds opnieuw uitgesteld. 

Bij het opstellen van de begroting 2005 heeft de regering een regeling uitgewerkt 
om de inhaalbedragen voor 1997 en 1998 te betalen. Het gaat zowel om de 
inhaalbedragen als gevolg van de herziening van de BFM van deze dienstjaren als 
om de inhaalbedragen die voortvloeien uit de herziening van de bouwkalender 
voor de ziekenhuizen94. 

De regeling kreeg een wettelijke basis in de programmawet van 27 december 200495. 
De onderstaande paragrafen geven kort de belangrijkste elementen weer.

Wanneer bij de vaststelling van de inhaalbedragen voor de dienstjaren 1997 en 
1998 blijkt dat de ziekenhuizen te weinig hebben ontvangen, zal het verschul-
digde bedrag (“positief inhaalbedrag” genoemd) vanaf 1 januari 2005 afzonder-
lijk, buiten het BFM, aan de ziekenhuizen worden betaald. Voor ziekenhuizen die 
te veel hebben ontvangen, verandert er niets: de (negatieve) inhaalbedragen blij-
ven deel uitmaken van hun BFM, zodat de terugbetaling kan gebeuren over een 
periode van één tot twee jaar. 

92 Zoals aangegeven in 1.1.1 werd het toegekende budget, ten behoeve van de facturatie, gedeeld 
door het quotum aan verpleegdagen. Het resultaat, de verpleegdagprijs, vormde het bedrag dat de 
ziekenhuizen voor elke rechthebbende per verblijfdag mochten aanrekenen aan de verzekeringsin-
stellingen.

93 De regelgeving legde aan de ziekenhuizen op om na het dienstjaar zelf het bedrag waarop zij recht 
hadden (voorlopig) te berekenen. Indien bleek dat zij te veel hadden ontvangen, moesten zij dit 
supplementaire deel al verrekenen in hun BFM, via het onderdeel C4 “Geraamde inhaalbedragen”. 
Door de techniek van de geraamde inhaalbedragen is het inhaalbedrag verrekend in het onderdeel 
C2 meestal positief (een bijkomende ontvangst voor het ziekenhuis).

94 Met deze laatste maatregel wil de regering tegemoetkomen aan de onderfi nanciering in de lasten 
van de investeringen. De bedragen voor de afschrijvingen en de investeringslasten die onder de 
ziekenhuizen konden worden verdeeld, werden op een historische basis berekend en verdeeld en 
beantwoordden aldus niet meer aan de realiteit op het terrein. 

95 Artikel 85 van de programmawet van 27 december 2004. Voor de uitleg is gebruik gemaakt van de 
Memorie van Toelichting, Gedr. St. Kamer, nr. 051 – 1437/001 en 1437/002. 
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Het RIZIV betaalt de positieve inhaalbedragen aan de ziekenhuizen, in opdracht 
van de FOD Volksgezondheid (die de dossiers beheert). De uitgaven komen op 
de gewone begroting van het RIZIV (en maken bijgevolg geen deel uit van de 
globale begrotingsdoelstelling van de verstrekkingen voor gezondheidszorg). Op 
aangeven van de FOD Volksgezondheid stort het RIZIV het volledige bedrag in 
één keer. De financiële weerslag van deze maatregel is geraamd op 
349.646.000,00 euro, waarvan 247 miljoen euro zal worden gefi nancierd via de 
alternatieve fi nanciering96. Het saldo zou ten laste vallen van het globale beheer 
van de werknemers. Op 31 juli 2005 had het RIZIV nog geen enkele betaling uit-
gevoerd97.

Het Rekenhof stelt vast dat de ontworpen regeling een eerste stap vormt in de 
betaling van de inhaalbedragen, maar wenst erop te wijzen dat in de toekomst 
nog inhaalbedragen moeten worden betaald voor de jaren vanaf 1999. De fi nan-
ciële impact van deze inhaalbedragen kan vooralsnog, bij gebrek aan concrete 
gegevens, niet worden geraamd.

4.3 Betalingsachterstand van de FOD Volksgezondheid

Tot 30 juni 2002 werd het aandeel van de Staat in de verpleegdagprijs aan de 
ziekenhuizen betaald op basis van door de verzekeringsinstellingen ingediende 
facturen98. De verzekeringsinstellingen dienden de uitgaven voor de verpleegdag-
prijs per trimester in (op verzamelstaten). De FOD Volksgezondheid betaalde 
tijdens een begrotingsjaar de facturen voor prestaties van het derde en vierde 
trimester van het voorgaande begrotingsjaar en de facturen van het eerste en 
tweede trimester van het lopende begrotingsjaar.

Diverse factoren (onderschatting van het begrotingskrediet voor de uitgaven ten 
laste van de Staat, niet-correcte verdeling van de uitgaven99, sterke uitgavenstij-
gingen …) hebben ertoe bijgedragen dat de FOD Volksgezondheid een achter-
stand heeft opgebouwd in de betalingen aan de verzekeringsinstellingen. Het 
Rekenhof heeft de achterstand in de betaling meermaals aangeklaagd naar aan-
leiding van de bespreking van de ontwerpen van begroting van de Staat100. 

Op 31 december 2002 stond een bedrag van 245.259.333,24 euro aan facturen 
open die uitsluitend betrekking hebben op prestaties van het tweede trimester van 
2002. In de loop van 2003 en 2004 werd nog voor 17.850.962,88 euro aan factu-
ren ingediend voor prestaties van voor 1 juli 2002101. Daarnaast moet nog reke-
ning worden gehouden met het bedrag van 209.357.045,88 euro dat in oktober 

96 Overeenkomstig de beslissingen van de regering bij de begrotingscontrole 2005, zie persbericht 
van 22 april 2005 op de website van de minister van Begroting.

97 De uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot vaststelling 
van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen. Volgens de informatie van 
het RIZIV op 21 september 2005 zouden de eerste dossiers op 8 september 2005 betaald zijn.

98 Koninklijk besluit van 13 januari 1978 houdende de wijze van vereffening der staatstoelagen voor-
zien bij artikel 12, § § 1, 2, 3 en 5, eerste lid, van 23 december 1963 op de ziekenhuizen.

99 Zo werden de toelagen voor de universitaire functie, die voor 100 % ten laste vielen van de Staat, 
in 1992, 1993 en 1994 ten onrechte verdeeld tussen de Staat en de verplichte verzekering. 

100 Ter illustratie wordt verwezen naar de commentaar van het Rekenhof bij het ontwerp van Staats-
begroting voor het begrotingsjaar 2002, blz. 33-34 en de aldaar opgenomen verwijzingen naar 
vroegere teksten. 

101 De juistheid van dit bedrag kon niet worden bevestigd door de diensten van de FOD Volksgezond-
heid.
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en november 2003 werd betaald met de bedragen die waren gereserveerd voor de 
voorschotten. Dit bedrag sloeg op facturen die al waren ingediend voordat de 
eerste betalingen van de FOD Volksgezondheid krachtens de nieuwe fi nancie-
ringsregels verschuldigd waren. Door een tekort aan kredieten op de begroting 
van de FOD Volksgezondheid in voorgaande jaren, kon het bedrag echter niet 
worden betaald in 2002.

Als gevolg van de laattijdige betalingen had de FOD Volksgezondheid op 31 decem-
ber 2003 een betalingsachterstand opgebouwd van 472.467.342,00 euro102. Voor 
de volledigheid wordt er op gewezen dat dit bedrag lager ligt dan de 
695.589.272,00 euro die de verzekeringsinstellingen bij het RIZIV hebben opgege-
ven103. Dat laatste bedrag gaat er echter van uit dat de FOD Volksgezondheid 
binnen dezelfde termijn betaalt als het RIZIV (d.w.z. gemiddeld vier maanden na 
de maand van prestaties), terwijl de betalingstermijnen in werkelijkheid verschil-
lend zijn.

Op 10 september 2004 besliste de regering dat het RIZIV het voorschot van de-
cember 2004 (107.800.000,00 euro) pas in januari 2005 aan de verzekeringsin-
stellingen mag storten (het aandeel van de Staat in de BFM bedraagt 
106.317.000,00 euro)104. Door deze beslissing is, behalve een schuld van de FOD 
Volksgezondheid aan de ziekenhuizen, bijkomend nog een schuld ontstaan van 
het RIZIV aan de verzekeringsinstellingen.

De betalingsachterstand van de FOD Volksgezondheid is het gevolg van histo-
rische oorzaken en van recente tekorten op de begroting van de FOD Volks-
gezondheid. De beslissing om de betaling van het voorschot van december 2004 
te verschuiven naar januari 2005 kan bovendien thesaurieproblemen bij de 
verzekeringsinstellingen veroorzaken. Het Rekenhof wenst erop te wijzen dat 
de achterstand maar kan worden weggewerkt indien bijkomende middelen 
worden uitgetrokken en wenst te vernemen of daartoe concrete maatregelen 
worden overwogen.

102 Indien geen rekening wordt gehouden met het (niet bevestigde) bedrag van 17.850.962,88 euro, 
bedraagt de totale achterstallige schuld van de FOD Volksgezondheid aan de verzekeringsinstel-
lingen 454.616.379,12 euro. 

103 De uitleg over de samenstelling van het bedrag van de achterstallen volgens de verzekerings-
instellingen is opgenomen in de nota van de Technische, Boekhoudkundige en Statistische Com-
missie van het RIZIV (nota TBSC nr. 2004/10).

104 In totaal werden de uitgaven van het RIZIV ten laste van de Staat geraamd op 1.293.107.000,00 euro. 
Dit bedrag bestaat uit de voorschotten in de BFM (1.275.804.000,00 euro of twaalf maal het 
voorschot van 106.317.000,00 euro), het bedrag van de sluitingspremies (14.553.000,00 euro) en 
een klein bedrag voor rechthebbenden die niet bij een verzekeringsinstelling zijn aangesloten 
(2.750.000,00 euro).
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Hoofdstuk 5
Besluit

De hervormingen van de wet van 14 januari 2002 beogen, onder meer, een betere 
beheersing van de uitgaven voor de BFM. Deze doelstelling wordt door de wet-
gever vertaald in maatregelen voor de opmaak van de begroting (tijdige en 
correcte vaststelling van de BFM en mededeling ervan voor het begin van het 
dienstjaar) en in betalingsmaatregelen (betaling van begrotingstwaalfden, waar-
door de geboekte uitgaven bij de verzekeringsinstellingen minder de invloed 
ondergaan van een vertraging of versnelling in de facturatie en de boeking van de 
uitgaven van de ziekenhuizen). Het Rekenhof heeft vooral de realisatie van deze 
doelstellingen onderzocht.

5.1 Begrotingsprocedures

Het onderzoek van de procedures voor de opmaak van de begroting en voor het 
vaststellen van de individuele BFM toont een aantal lacunes.

In tegenstelling wat de wetgever beoogt, kunnen de BFM niet tijdig aan de zieken-
huizen worden meegedeeld. Door de laattijdige publicatie van de reglementaire 
besluiten ziet de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen zich genood-
zaakt om aan de minister van Sociale Zaken te vragen de BFM mee te delen 
zonder dat de opmerkingen van de ziekenhuizen hierin kunnen worden verwerkt. 

De wijze waarop de BFM worden vastgesteld en berekend, houdt een risico in op 
overschrijding van het globale budget voor het Rijk. Uit het onderzoek van de 
procedures blijkt dat dit risico kan optreden in twee gevallen. 

Een eerste oorzaak ligt in de begrotingscyclus. Doordat het dienstjaar voor de 
BFM aanvangt op 1 juli van een lopend begrotingsjaar, moet bij de vaststelling 
van de BFM voor dat jaar normaal gezien rekening worden gehouden met de 
begrenzing opgelegd door het globale budget. Doordat de dienst Boekhouding en 
Beheer van de Ziekenhuizen het bedrag van het globale budget voor het Rijk en 
de som van de individuele BFM die gelden voor het begrotingsjaar niet systema-
tisch vergelijkt, ontstaat een risico op overschrijding van het globale budget.

Een tweede oorzaak vloeit voort uit de regels voor de vaststelling van de BFM, 
meer bepaald de procedurevoorschriften. Als voor een individueel ziekenhuis een 
budgetonderdeel moet worden aangepast waarvoor een systeem van onderlinge 
vergelijking geldt, wordt de vergelijking niet opnieuw gemaakt. Daardoor kan de 
aanpassing voor één of enkele ziekenhuizen in de praktijk leiden tot een over-
schrijding van het globale budget voor het Rijk. 

Voor een correcte vaststelling van de BFM moeten de gegevens voor de bereke-
ning betrouwbaar en recent zijn. Op dit vlak vertoont de praktijk eveneens tekort-
komingen. Door de lange doorlooptijd bij de verwerking van de gegevens van de 
ziekenhuizen worden bij de berekening minder recente gegevens gebruikt. Dit 
houdt een risico in dat de gebruikte gegevens niet (langer) in overeenstemming 
zijn met de reële activiteiten van de ziekenhuizen. 

De kwaliteit van de door de ziekenhuizen aangeleverde gegevens is erg belang-
rijk in het licht van het gebruik dat de FOD Volksgezondheid van deze gege-
vens maakt. Om de ziekenhuizen ertoe aan te zetten correcte gegevens te 
bezorgen binnen de gestelde termijnen, moet worden gezorgd voor aangepaste 
sancties (momenteel ontbreekt elke sanctie of worden de bestaande sancties 
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niet toegepast). De toetsing van de geregistreerde gegevens aan de onder-
liggende activiteiten van het ziekenhuis is een bevoegdheid van de werkgroep 
“Registraties” van de Multipartite-structuur. Over de wijze waarop de werkgroep 
zijn taken zal uitvoeren, is momenteel echter geen informatie beschikbaar. 

Over een aantal aspecten van de begroting is geen beheersinformatie voor handen. 
Door de werkwijze bij het vaststellen van het BFM (latere verrekening van 
bepaalde maatregelen) zijn de werkelijke uitgaven voor het dienstjaar moeilijk te 
becijferen. Bovendien vergelijkt de FOD Volksgezondheid niet stelselmatig de 
som van de toegekende BFM met het globale budget voor het Rijk.

5.2 Vereffening en betalingen

Voor de betalingen aan de verzekeringsinstellingen moeten het RIZIV en de FOD 
Volksgezondheid samenwerken. Zo bezorgt de FOD Volksgezondheid aan het 
RIZIV de gegevens voor de betalingen aan de verzekeringsinstellingen en aan de 
ziekenhuizen. Deze gegevens bevatten ook de bedragen die overeenstemmen 
met het aandeel van elke verzekeringsinstelling in het aan de ziekenhuizen te 
betalen begrotingstwaalfde. Om dit aandeel vast te stellen, gebruikt de FOD 
Volksgezondheid gegevens van het RIZIV. In het onderzoek is vastgesteld dat het 
RIZIV een zekere achterstand heeft bij het verwerken van de gegevens en dat de 
FOD Volksgezondheid de gegevens laattijdig opvraagt. 

Ook blijkt uit het onderzoek dat de FOD Volksgezondheid niet altijd vaststaande 
gegevens heeft meegedeeld. Bovendien heeft de laattijdige vaststelling (en publi-
catie) van een wijziging in het tegemoetkomingspercentage voor de verdeling van 
de budgettaire last tussen de Staat en het RIZIV geleid tot een verschuiving van 
de uitgaven in de rekeningen van de verplichte verzekering (van het begrotings-
jaar 2003 naar het jaar 2004). 

Doordat het aandeel dat de Staat bij wijze van begrotingstwaalfde betaalt, betrek-
king heeft op het gehele BFM (vaste gedeelte en variabele gedeelte), moet aan 
het einde van de periode het verschil worden gemaakt tussen het door de Staat 
verschuldigde bedrag en het bedrag dat in de loop van het jaar is gefi nancierd. 
Deze berekening is nog niet uitgevoerd. 

5.3 Invloed van het verleden

Tot slot dient opgemerkt dat de nieuwe regeling nog wordt belast met de gevol-
gen uit het verleden.

In de eerste plaats zijn een aantal bedragen uit het verleden (de inhaalbedragen, 
die de betalingen voor voorbije jaren corrigeren) nog niet verrekend met de hui-
dige BFM (en dus niet aan de ziekenhuizen betaald). In de Memorie van Toelich-
ting bij de programmawet van 27 december 2004 wordt het bedrag van de inhaal-
bedragen die de FOD Volksgezondheid voor 1997 en 1998 nog moet betalen, 
geraamd op 349.646.000,00 euro. Over de hoogte van de inhaalbedragen voor 
latere jaren is geen informatie beschikbaar. 

Daarnaast heeft de FOD Volksgezondheid bij de betaling van het aandeel van de 
Staat aan de verzekeringsinstellingen in het verleden een aanzienlijke achterstand 
opgebouwd. Het bedrag wordt geraamd op 472.462.342,00 euro. Een recente 
begrotingsmaatregel, waarbij werd beslist het voorschot van december 2004 pas 
in januari 2005 te storten, doet bovendien een schuld van 106.317.000,00 euro 
ontstaan van het RIZIV aan de verzekeringsinstellingen.
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Hoofdstuk 6
Antwoord van de minister en nawoord van het Rekenhof

6.1 Antwoord van de minister

De laattijdige publicatie van de koninklijke besluiten en mededeling van de BFM 
aan de ziekenhuizen is volgens de minister verklaarbaar door de vertraging te 
wijten aan de overlegprocedure bij de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzienin-
gen en aan de vaststelling van de fi nancieringsregels.

Verder stelt de minister dat het risico op overschrijding van het globaal budget en 
de weerslag van de inhaalbedragen sterk worden verminderd door de invoering 
van het nieuwe fi nancieringssysteem. De systematische vergelijking van de aan 
de ziekenhuizen toegekende BFM met de thesauriebudgetten en de in de regel-
geving ingebouwde mechanismen waarborgen dat de thesauriebudgetten vast-
gesteld voor een bepaald begrotingsjaar niet worden overschreden. 

In verband met de vaststelling dat de gegevens onvoldoende correct zijn en de 
uitvoeringstijd voor de controles lang is, meldt de minister dat de interne controle 
op de gegevens van FINHOSTA strenger zal worden. Ook zal hij de afdeling 
Financiering van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen de opdracht 
geven de criteria, de evaluatie en de vaststelling van de fi nanciële verantwoorde-
lijkheid van elk ziekenhuis bij de gegevensinzameling uit te werken. Daarnaast 
zullen er initiatieven worden genomen om de gegevensuitwisseling tussen de 
FOD Volksgezondheid en het RIZIV op een meer gestructureerde en continue 
basis te laten verlopen.

Wat het ontbreken van bepaalde beheersinformatie betreft, verwijst hij naar de 
bestaande boordtabellen van de ziekenhuizen. Het verder op punt stellen van 
indicatoren wordt in werkgroepen bestudeerd en zal naar de toekomst toe funge-
ren als een managementtool.

Wat het berekenen van de reële ziekenhuisuitgaven betreft, stelt de minister 
maatregelen in het vooruitzicht om de gegevensuitwisseling tussen het RIZIV en 
de FOD Volksgezondheid te verbeteren. Daarbij moet het benutten van verschil-
lende gegevensbronnen over de ziekenhuisactiviteiten bij de FOD Volksgezond-
heid verder worden onderzocht en verbeterd.

In verband met de vertraging in de vereffening van de door de Staat verschul-
digde bedragen is de minister van oordeel dat dit probleem enkel kan worden 
opgelost indien voldoende thesauriemiddelen beschikbaar zijn. Een oplossing voor 
het thesaurietekort bij de herzieningen zou de toekenning van eenmalige inhaal-
bedragen kunnen zijn, zoals toegepast voor de jaren 1997 en 1998. In het budget 
2006 is enkel een provisie van 20 miljoen euro aangelegd. Een tweede oorzaak 
van de vertraging is volgens de minister dat er onvoldoende personeel is om die 
snel te kunnen wegwerken.

Over de inhaalbedragen merkt de minister op dat in het nieuwe fi nancierings-
systeem minder snel budgetaanpassingen moeten worden doorgevoerd. De fi nan-
ciële impact van de inhaalbedragen zal dus afnemen, behalve indien veel nieuwe 
maatregelen van kracht worden. 
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6.2 Nawoord van het Rekenhof

Het Rekenhof neemt akte van de door de minister voorgestelde acties.

Zo zal met het oog op een effi ciënte gegevensinzameling de afdeling Financiering 
van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een regeling van fi nanciële 
verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen uitwerken en zal er strenger worden 
toegezien op de nauwkeurigheid van de FINHOSTA-gegevens.

Voor het gegevensbeheer en de gegevensuitwisseling tussen de instellingen zul-
len de nodige initiatieven worden genomen om de onderlinge communicatie en 
doorstroming van gegevens aanzienlijk te verbeteren.

Het Rekenhof kan zich aansluiten bij de vaststelling van de minister dat in het 
nieuwe fi nancieringssysteem minder snel budgetaanpassingen en aldus minder 
herzieningen moeten worden doorgevoerd. Het blijft er echter op aandringen dat 
de BFM defi nitief worden meegedeeld voor de aanvang van het dienstjaar en dat 
het aantal herzieningen van de BFM nadien tot een minimum wordt beperkt. Voor 
de thesaurietekorten uit het verleden, dringt het Rekenhof er dan ook op aan om 
zo snel mogelijk in de nodige kredieten te voorzien.

Het Rekenhof acht het eveneens opportuun dat specifi eke maatregelen worden 
uitgewerkt om het fi nancieringssysteem te optimaliseren. Ook zou een organisa-
torisch en juridisch kader moeten worden uitgetekend om te komen tot een effi -
ciënte en gestructureerde gegevensuitwisseling tussen het RIZIV en de FOD 
Volksgezondheid. 
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Bijlage 
Brief van de minister
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