VR 2018 0712 DOC.1444/5
Bijlage 3. Lijst van de bestanddelen die door het basisbudget worden gedekt
1° De financiële lasten van de korte termijn kredieten om de normale werking van
verpleegeenheden en diensten te verzekeren;
2° De personeelslasten van huisbewaarders, portiers, nachtwakers, parkingbewakers,
tuiniers, liftpersoneel, wagenbestuurders uitgezonderd deze van ziekenwagens;
3° De werkings- en onderhoudskosten van siertuinen, wegen, koeren, parkings,
vervoermiddelen met uitzondering van die van ziekenwagens;
4° De vervoerkosten voor het:
- Interne en externe vervoer van verbruiksgoederen;
- Interne patiëntenvervoer;
- Externe patiëntenvervoer op voorwaarde dat dit vervoer niet het gevolg is van een
opname in een ander ziekenhuis;
- Vervoer van bloed;
5° De belastingen en taksen, zoals patrimoniumtaksen, onroerende voorheffingen,
belastingen op het afhalen van huisvuil en afvalstoffen of op de aansluiting op het
rioolnet, alsmede die op gevaarlijke, hinderlijke en schadelijke bedrijven en op
tewerkgesteld personeel;
6° De verzekeringskosten voor risico’s van brand, waterschade en andere risico’s, voor
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de instelling en van het tewerkgesteld
personeel, alsook een tegemoetkoming in de verzekeringspremies ‘burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid’ van de artsen (inclusief het in 2005 toegevoegde budget als
tegemoetkoming in de verzekeringspremies ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ van de
artsen);
7° De kosten van brandbestrijding;
8° De kosten van ophaling en behandeling van vuilnis en van afvalstoffen;
9° De kosten van erediensten en gelijkgestelde diensten;
10°De kosten van het mortuarium;
11°De kosten van personeel voor schoonmaak, technisch onderhoud en veiligheid;
12°De normale kosten van schoonmaak, van technisch onderhoud en van de herstelling
van werkhuizen;
13°De kosten van water, gas en elektriciteit;
14°De onderhoudskosten van liften en centrale verwarming;
15°De kosten van personeel voor het toezicht op de verwarmingsinstallaties;
16°De kosten van brandstoffen, inclusief het in 2006 toegevoegde budget om de gestegen
energiekost te dekken;
17°De herstellingskosten van de stookinstallaties;
18°De personeels- en werkingskosten van de directie, de administratie, de boekhouding,
de personeelsdienst, het onthaal, de sociale dienst voor de patiënten (inclusief het in
2006 toegevoegde budget ter versterking van de sociale dienst), de tarificatie, de
geschillen, de gecentraliseerde archieven, de kasdienst, het economaat, de
magazijnen, de telefooncentrale, de deurwachters, de loopjongens en de
boodschappers;
19°De kosten van beheer en representatie;
20°De informaticakosten
21°De kosten voor aansluiting bij ziekenhuisorganisaties;
22°De kantoorbenodigdheden, drukwerken en documentatie;
23°De verzendingskosten;
24°De kosten voor de werving van personeel, de kosten voor opleiding en vervolmaking
en inclusief de permanente opleiding van het verpleegkundig personeel;
25°De kosten voor het functioneren van verschillende raden en comités die ingesteld zijn
krachtens de vigerende wetgeving;
26°De kosten van personeel en werking van wasserij en linnenkamer;
27°De aankoopkosten van linnen, beddengoed, wasproducten en
herstellingsbenodigdheden;
28°De kosten van het personeel en werking van de keuken;
29°De aankoopkosten van voedingsproducten en dranken;
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30°De kosten van het personeel van de dieetkeuken en de kosten voor de aankoop van
dieetproducten;
31°De kosten van lokalen voorbehouden voor het inwonend personeel, tewerkgesteld in
het ziekenhuis of de ziekenhuisdiensten;
32°De kosten van personeelsvoorzieningen (kleedkamers, eetzalen, eetmalen);
33°De aanpassing van de werkingskosten in functie van historische aanpassing van de
bedcapaciteit;
34°De historische besparingen;
35°De kosten van het verplegend en verzorgend personeel;
36°De kosten van de courante geneesmiddelen zoals bedoeld in artikel 1, 1° van het K.B.
van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de
terhandstelling van geneesmiddelen, en de kosten van medische gassen en magistrale
bereidingen;
37°De verbandmiddelen;
38°De medische verbruiksgoederen, de producten voor de zorgverlening en het klein
instrumentarium;
39°De kosten van bewaring van bloed;
40°De kosten van revalidatie en herscholing met betrekking tot gehospitaliseerde
patiënten in de G- en Sp-diensten;
41°De extra kosten die verband houden met het sociale profiel van het ziekenhuis;
42°De kosten voor actieve verbanden;
43°De valorisatie van ongemakkelijke prestaties van de verpleegkundigen en de
zorgkundigen werkzaam in de verpleegeenheden, de apotheek of de daghospitalisatie,
overeenkomstig de toekenningsmodaliteiten voorzien in het K.B. van 28 december
2011 betreffende de uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig
beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en
onregelmatige prestaties;
44°De kosten die voortvloeien uit de volgende situaties in daghospitalisatie:
- Voor elke toestand waarin dringende verzorging noodzakelijk is en die een opname
in een ziekenhuisbed verantwoordt;
- Voor elke toestand waarin, op voorschrift van de behandelende arts, een effectief
medisch toezicht wordt uitgeoefend omwille van de toediening van een
geneesmiddel of bloed / bloedproduct via een intraveneus infuus;
45°De lasten met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit van de zorgverstrekking
zoals bedoeld in artikel 109 van de wet op de ziekenhuizen; de toegekende middelen
vertegenwoordigen een deel van het budget dat door de historische
buitengebruikstelling van bedden vrijgemaakt werd;
46°De lasten met betrekking tot het krachtens het sociale akkoord van 1989 toegekende
aanvullende personeel;
47°De kosten van de bedrijfsrevisor;
48°De kosten van de hoofdgeneesheer;
49°De kosten van de verpleegkundige-ziekenhuishygiëne;
50°De kosten van de geneesheer-ziekenhuishygiëne;
51°De kosten van de registratie van de door de minister die de volksgezondheid onder zijn
bevoegdheid heeft, te bepalen gegevens betreffende de klinische en verpleegkundige
activiteiten;
52°De kosten van de evaluatie van de kwaliteit van de medische en verpleegkundige
activiteiten en de bevordering van de integratie van de medische activiteit in het
geheel van de ziekenhuisactiviteiten;
53°De kosten van het personeel om het intern transport van patiënten te organiseren in
de openbare revalidatieziekenhuizen;
54°De kosten die met de historische overeenkomsten van eerste tewerkstelling gepaard
gaan;
55°De kosten van de historische verhoging van de werkgeversbijdragen voor de
pensioenen in de openbare ziekenhuizen te dekken;
56°De kosten ter compensatie van het voordeel in de privé-sector in het kader van het
historisch interprofessioneel akkoord, in de openbare revalidatieziekenhuizen;
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57°De tussenkomst voor de proefstudie met betrekking tot de realisatie van proefstudies
ter ondersteuning van de ontwikkeling van de ziekenhuistelematica, de codering van
gegevens en het gebruik van gestandaardiseerde terminologie;
58°De kosten van het personeel om daghospitalisatie te organiseren voor de geriatrische
patiënt, zoals beschreven in afdeling III van hoofdstuk V van het koninklijk besluit van
29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het
zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en
anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen
en ziekenhuisdiensten;
59°De kosten met betrekking tot de palliatieve functie:
60°De kosten voor de registratie van de nosocomiale ziekenhuisinfecties;
61°De bijkomende kosten voor contractuele personeelsleden die gesubsidieerd worden
door het interdepartementaal begrotingsfonds, ter bevordering van de
werkgelegenheid;
62°De kosten voor het personeel ter begeleiding van het verplegend en verzorgend
personeel dat pas aangeworven werd of een loopbaanonderbreking beëindigd heeft;
63°De kosten voor de oprichting van een mobiel team;
64°De kosten die voortvloeien uit de ombudsfunctie;
65°De kosten van het bijkomend personeel en van de externe liaisonfunctie zoals bepaald
in het koninklijk besluit van 4 juni 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan
de afdeling ‘expertisecentrum voor comapatiënten’ moet voldoen om te worden
erkend;
66°De kosten van de werving van laaggeschoolde jongeren voor de globale projecten
‘veiligheid in de ziekenhuizen’ bedoeld in artikel 1, 1° van het ministerieel besluit van
31 mei 2007 tot uitvoering van artikel 82 van de wet van 23 december 2005
betreffende het generatiepact en tot de vaststelling van de globale projecten in de
sectoren die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen;
67°De kosten van de bijkomende jaarlijkse premie per voltijds equivalent voor de
verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel en de
verpleegkundigen die zich kunnen beroepen op een bijzondere beroepsbekwaming,
zoals bepaald in de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor de
erkenning van deze titels en bekwamingen opgesomd in het koninklijk besluit van 27
september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere
beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde, voor de
verpleegkundigen die in het bezit waren van deze beroepstitel of beroepsbekwaamheid
vóór de opheffing van de premie bepaald bij het besluit van de Vlaamse regering van
15 september 2017;
68°De tussenkomst voor de realisatie van het proefproject voedingsteam, het proefproject
klinische pharmacie en het proefproject geriatrisch dagziekenhuis;
69°De werkingskosten van de ziekenhuisapotheek;
70°De kosten voor het antibiotherapiebeheer;
71°De kosten van het Medisch Farmaceutisch Comité en van het Comité voor Medisch
Materiaal;
72°De kosten met betrekking tot de bepalingen van koninklijk besluit van 10 november
2001 tot uitvoering van artikel 100, derde lid, van de wet op de ziekenhuizen, inzake
de sectorale akkoorden.;
73°De kosten van het aan statutair personeel toegekende aanvullend vakantiegeld;
74°De kosten van de versterking van de nachtploegen, bedoeld in punt 9.3 van het
Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten
tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private nonprofitsector, en in punt 13 van het protocol nr. 148/2 van 29 juni 2005, 5 juli 2005 en
18 juli 2005 van het Gemeenschappelijk Comité voor het geheel van de openbare
diensten;
75°De kosten van de historische stijging van het loonsupplement voor nachtprestaties op
zon- en feestdagen van 50 naar 56 %;
76°De kosten van een functiecomplement toegekend aan hoofdverpleegkundigen, de
verpleegkundigen diensthoofd van het middenkader en de hoofdparamedici met een
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geldelijke anciënniteit van minimum 18 jaar en die de opleiding zoals vereist door de
besluiten tot vaststelling van hun functie genoten hebben;
77°De kosten van de bijkomende betrekkingen van de mobiele equipe;
78°De kosten van de bijkomende tewerkstelling in functie van het sociaal akkoord van
2011;
79°De kosten voor de harmonisatie naar het barema 1.35 voor de zorgkundigen;
80°Het bedrag voor de eenpersoonskamers, waarvoor, overeenkomstig artikel 97 van de
wet op de ziekenhuizen, supplementen boven het budget worden geïnd en waarmee
het budget van het revalidatieziekenhuis wordt verminderd, inclusief het historisch
toegevoegde budget ter compensatie van het verlies aan inkomsten door het verbod
om, vanaf 1 januari 2010, kamersupplementen te factureren aan patiënten die op een
tweepersoonskamer verblijven;
81°De kosten ter compensatie van langdurig afwezig statutair personeel.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van ... (datum)
houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de
sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen,
revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire
begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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