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Advies van de FRZV betreffende de wijziging van de besluiten betreffende de 
minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen en 

betreffende de jaarrekeningen 
 



 

 

 
De werkgroep “boekhoudkundig plan” van 22 januari 2021 heeft een advies (elektronische goedkeuring) 
uitgebracht over de voorstellen tot wijzigingen die moeten worden aangebracht in de besluiten betreffende 
de jaarrekeningen en de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, 
teneinde in te spelen op de boekhoudkundige realiteit waarmee de ziekenhuizen worden geconfronteerd.  
 
De volgende door de werkgroep aanvaarde wijzigingen zijn van toepassing op de boekhoudkundige gegevens 
voor het jaar 2020. 
 
De werkgroep “boekhoudkundig plan” stelt voor om de ziekenhuisbeheerders via een omzendbrief op de 
hoogte te brengen van alle wijzigingen, de Finhosta-brochures aan te passen en de FAQ-bestanden te 
actualiseren. 
 
A- Wat betreft de verrekening van de Vlaamse investeringssubsidie en de verblijfkosten in Wallonië. 
 
De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen voorziet in het gebruik van 
rubriek 741 Forfaitaire financiering van de infrastructuur van het deelgebied voor de verrekening van de 
forfaits die worden bepaald door de Vlaamse regering (strategisch forfait en instandhoudingsforfait).  
 
De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor verenigingen en stichtingen voorziet in het 
boeken van de ‘Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa’ in rubriek 741, wat niet 
overeenstemt met de aard van de forfaits van de Vlaamse regering.  
 
De leden van de werkgroep “boekhoudkundig” plan van de FRZV stellen voor om de forfaits die door de 
regering van de Vlaamse regering worden bepaald, te boeken op de rekeningen 744 tot en met 749 (diverse 
bedrijfsopbrengsten).  
 
Deze wijziging zal van toepassing zijn voor de jaarlijkse afsluiting van de financiële resultaten voor 2020. 
 
De verblijfsvergoedingen van de Waalse Regering of de Franse Gemeenschap worden nog steeds verrekend 
op rekening 706. 
Concreet moet op 706 het volgende worden geboekt 

 de verblijfkosten 
 de financiering van het onderhoud en de uitrusting van de ziekenhuisinfrastructuur  
 de forfaitaire financiering van de kosten van de zware apparatuur van de medisch-technische 

diensten  
 
 
B- Wat betreft de revalidatie nabehandeling in de psychiatrie. 
 
In artikel 7 van de overeenkomst psychiatrische ziekenhuizen en diensten – Verzekeringsinstelling wordt niet 
gepreciseerd in welke kostenplaats de kosten en inkomsten moeten worden geboekt.  
 
Hoewel die inkomsten niet verbonden zijn aan de ‘zuivere’ ziekenhuisactiviteit (in de zin van een klassieke 
opname of dagopname of een proefproject gefinancierd door de FOD), wordt de opvolging van die activiteit 
bij bepaalde ziekenhuizen verzekerd door de teams van de psychiatrische afdelingen. Blijkbaar bestaat er 
geen uniformiteit in de manier waarop de nabehandeling in de ziekenhuizen is opgezet (soort activiteit, 
ingezet personeel,...). 
 
De leden van de werkgroep “boekhoudkundig plan” van de FRZV stellen voor om de keuze van de 
kostenplaats over te laten aan het ziekenhuis.  
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