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18 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot uitvoering van
artikel 128bis
van de wet op de ziekenhuizen,
gecoördineerd op 7 augustus 1987

BS 28-12-2001

in voege 01/01/2001

Art. 1.
Voor de ziekenhuizen, waar de inning van de medische honoraria centraal gebeurd, dient de
ziekenhuisbeheerder volgende inlichtingen aan de Medische Raad van het ziekenhuis mede te delen:
1° de inlichtingen zoals beoogd in het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering
van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden;
2° a) de nominatieve lijst van personeel tewerkgesteld gedurende het ganse jaar of een gedeelte van het jaar,
opgemaakt per type en categorie van personeel en bij ieder naam vermeldend:
- de bezette functie;
- de kostenplaats waar de functie wordt uitgeoefend;
- de arbeidstijd uitgedrukt in voltijds equivalenten;
b) de gemiddelde jaarlijkse weddeanciënniteit per type en per personeelscategorie;
3° het totaal van de personeelskosten, het totaal van de andere kosten en het totaal van de opbrengsten per
kostenplaats, vermeld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de
minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, bedoeld in bijlage 1 van
hetzelfde besluit.
De andere kosten en producten dienen gedetailleerd te worden naargelang de aard vermeld in
de klassen 6 en 7 van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen;
4° het percentage van de erelonen dat aan de ziekenhuizen toekomt mits vermelding van het (de)
betalingssyst(e)em(en) van de zieken-huisgeneesheren voor elk van volgende groepen van diensten:
- het geheel van de laboratoria (totaal van de kostenplaatsen 510 tot 549);
- het geheel van de medische beeldvorming (totaal van de kostenplaatsen 500 tot 509);
- het geheel van de andere medisch-technische diensten (totaal van de kostenplaatsen 555 tot 828);
- het geheel van de ziekenhuisdiensten (totaal van de kostenplaatsen 200 tot 499), inbegrepen de
daghospitalisatie (totaal van de kostenplaatsen 550 tot 554) en de hulpziekenhuisdiensten
(totaal van de kostenplaatsen 100 tot 199);
- het geheel van de raadplegingen (totaal van de kostenplaatsen 840 tot 899);
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5° de in artikel 98 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, bedoelde documenten
inzake het voorstel van verpleegdagprijs;
6° de beslissing genomen door de bevoegde overheid betreffende de erkenning;
7° per personeelscategorie, het percentage van de afwezigheden wegens jaarlijks verlof, ziekte,
zwangerschapsverlof, arbeidsongeval of beroepsziekte, ten opzichte van het aantal te presteren uren;
8° de gegevens betreffende elke herstructureringsoperatie in het ziekenhuis, onder andere de sluiting en/of
reconversie van bedden met vermelding van de daaruitvolgende gevolgen, inzonderheid voor het behoud
van het personeelsbestand;
9° de feed-back betreffende de minimale klinische gegevens, de minimale verpleegkundige gegevens en
de minimale psychiatrische gegevens;
10° het budget van het dienstjaar van het volgende jaar.
Bovendien dient de beheerder, voor de openbare ziekenhuizen volgende inlichtingen over te dragen aan
de Medische Raad;
11° het statuut van het personeel (statutair, contractueel) uitgedrukt in percentage van het totaal aantal
personen;
12° het saneringsplan, indien het geval zich voordoet.

Art. 2.
§ 1. De gegevens zoals bedoeld in artikel 1, 1° tot 9° en 11°, worden één keer per jaar binnen
de drie maanden die volgen op de afsluiting van het beschouwde boekjaar medegedeeld aan de Medische
Raad.
§ 2. De gegevens zoals bedoeld in artikel 1, 10° worden één keer per jaar overgemaakt aan
de Medische Raad voor het einde van het dienstjaar voorafgaand aan dit waarop het budget slaat.
§ 3. De gegevens zoals bedoeld in artikel 1, 12° worden aan de Medische Raad overgemaakt
vóór de goedkeuring door de beheersorganen.
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Art. 3.
Buiten de overdracht van de gegevens zoals bedoeld in artikel 2 dient de beheerder de nodige commentaar
en uitleg over de gegevens zoals bedoeld in artikel 1 te geven.
Deze mededeling gebeurt via het Overlegcomité geneesheren - beheerders, indien dit bestaat in het
ziekenhuis. In het tegengestelde geval gebeurt ze op initiatief van de Medische Raad, die de beheerder
uitnodigt op de vergadering waar dit punt op de dagorde staat.
Art. 4.
De Medische Raad dient de vertrouwelijkheid van de gegevens die hem werden overgemaakt te respecteren.
Hij mag ze in geen geval buiten de Medische Raad verspreiden.
Art. 5.
De bepalingen van dit besluit worden voor de eerste maal toegepast op de gegevens van het dienstjaar 2000.
Art. 6.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.
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