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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF OVER DE TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 27 NOVEMBER 1973, HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE 
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE INLICHTINGEN, TE VERSTREKKEN AAN DE 

- ONDERNEMINGSRADEN, IN DE SECTOR ZIEKENHUIZEN 

ARTIKELEN KONINKLIJKBESL UIT27 
NOVEMBER 1973 

DIEEENAANPASSING VERGEN 

ARTIKEL 1. 

DE INFORMA TIE DIENT OP VIER NIVEAUS TE 
WORDEN VERSTREKT: 

1. detechnischebedrijfseenheid; 

2. de juridische entiteit waarvan de technische 
bedrijfseenheid deel uitmaakt; 

3. zo hot voorkomt de economische of financiële 
entiteit waarvan de onderneming deel uitmaakt; 

TOEPASSING OP DE SECTOR 
ZIEKENHUIZEN 

Dit is hot niveau waarop de ondernemingsraad is 
opgericht, en omvat de ziekenhuiseenheid stricto 
sensu. 

Inlichtingen van dezelfde aard dienen te worden 
vertrekt over de juridische entiteit indien de 
technische bedrijfseenheidmetdejuridische entiteit 
nietsamenvalt. 

Om deze entiteit te kunnen bepalen dientrekening 
te wordengehouden meteen aantal aanwijzingen; 
men kan van een economische offinanciële entiteit 
spreken wanneer één of meer externe structuren 
een beslissende economische offinanciéle invloed 
uitoefenen op de oriëntering van hetbeleid van hot 
ziekenhuis, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt 
(directie, participaties, contracten, ...), en vice 
versa. 

Hot ontbreken van juridische structuren kan geen 
argumentzijn om inlichtingen overde economische 
en financiële entiteit niet mode te delen. 

4. voor de bij hot koninklijk besluit uitdrukkelijk 
aangeduide aangelegenheden dient or een 
uitsplitsing van de informatie per onderdeel te 
gebeuren.  

De op ditniveau te verstrekken inlichtingen komen 
voor in de artikelen 5, 8, 11, 14 en 17, van hot 
koninklijk besluit van 27 november 1973. 

Krachtens artikel 1 van hot koninklijk besluit van 
27november 1973is de ondememingsraadbevoegd 
voorhetbepalen van onderdelen.Nochtans, en dit 
buterais voorbeeld, zou een praktische oplossing 
or in kunnen bestaan de volgende groepen van 
activiteiten ais onderdelen te beschouwen : de 



raadplegingen, de verplegingseenheden en de 
medisch-technische eenheden; waardithetgeval 
is, kunnen de doorhetziekenhuisgeorganiseerde 
raadplegingen in externe centra eveneens als een 
onderdeel worden beschouwd. 

Deze indeling zal echter moeten verfijnd worden 
voorsommige bijzondere bepalingen (cfr. Infra). 

BASISINFORMATIE 

ART. 5. 
STATUUT 

1. Dejuridischevorm; 
	

Op niveau technische bedrijfseenheid, eneventueel 
juridische, economische of financiële entiteit te 
verstrekken. 

2. De statuten en wijzigingen; 
	

Naast het verstrekken van de statuten in de enge 
zin, zou het ondernemingshoofd, ten einde een 
goed begrip ervan te verzekeren, een aantal 
documenten ter inzage van de leden van de 
ondernemingsraad kunnen houden, zoals de wet 
op de vzw's, de wet van 23 december 1963 
betreffende de ziekenhuizen met de daaruit 
volgendegeschrevendocumenten, evenalsdedoor 
hetministerie van Volksgezondheiduitgevaardigde 
reglementen. 

Dit vloeit voort uit de bepalingen van artikel30 van 
het koninklijk besluit van 27 november 1973, dat 
stelt dat de inlichtingen "worden toegelicht en het 
voorwerp uitmaken van een gedachtewisseling, en 
van artikel 3, dat bepaalt dat de werknemers in 
staat moeten zijn zich met kennis van zaken een 
oordeel te vormen. 

3. De leiding; 
	

Omvat de leden van de raad van beheer van de 
inrichtende macht, de leden van de raad van 
beheer of van het beheerscomité van de 
ziekenhuiseenheid, de verantwoordelijken voorhet 
dagelijks beheer; ter informatie : ook de 
commissaris(sen). 

Wat het niveau betreft tot waar deze inlichtingen 
moeten afdalen, is het wenselijk uit te gaan van de 
personen, aangeduid ais directiepersoneel n. a. v. 
de sociale verkiezingen, met daarbij vermeld de 
geneesheer die optreedt ais technisch adviseur 
van de directie en Mens naam werd medegedeeld 
aan het ministerie van Volksgezondheid bij de 
aanvraag van de erkenning. 

4. De financieringsmiddelen op half lange en lange 	Deze omvatten : 
termijn 

- 	eigen middelen : 
maatschappelijk kapitaal, met inbegrip van 
de gereserveerde winst, uitgaande van het 



aanvangskapitaal, de naam van de 
geldschieter(s) en verdere evolutie; 

= 	de verschillende hulp, met inbegrip van giften 
en legaten voor zover de bezittingen door 
elkaar lopen; 

= subsidies; 
= 	eventuele participaties; 
= 	lijstvan devoornaamste aandeelhouders (in 

geval van een handelsvennootschap) of van 
de voornaamste loden van de vzw (met 
vermeldingvan de personen dieverenigingen-
leden van de vzwvertegenwoordigen); 

hetbedrag van de leningen 
= op lange termijn (3 jaar en meer) : duur , 

intrestvoeten (bv. leningenvoorbouwwerken, 

= 	op half lange termijn (1 tot 3 jaar) 
duur , intrestvoeten (bv. leningen voor 
medische en niet-medische uitrusting, grote 
onderhoudswerken, ...). 

Deze inlichtingen kunnen worden aangevuld met 
de vermelding van de ontlenende instellingen en de 
aan de leningen verbonden voorwaarden. 

Gezien hot belang van de kaskredieten in de 
financiering van deziekenhuizen, ishetaangewezen 
daaromtrent eveneens zekere inlichtingen te 
verstrekken. 

5. 	hot bestaan en de aard van de 
overeenkomsten en akkoorden die fundamentele 
en duurzamegevolgen hebbenvoordetoestand 
van de onderneming. 

Voorzoverze fundamentele en duurzamegevolgen 
hebben op de toestand van deziekenhuizen dienen 
de voornaamste punten te worden medegedeeld 
over o.a. : 

- 	huurcontracten op lange termijn; 
- verschillende soorten van financiële hulp 

krachten overeenkomsten van lange duur;; 
- leasing-contracter; 
- contractenafgeslotenmetzusterondernemingen 

ofandere externe instellingen; 
- overeenkomsten met hot medisch korps van 

hot ziekenhuis : 
- samenstelling van hot medische korps; 
- mogelijkheden voor hot medische korps om 

overeenkomsten te sluiten met 
personeelsleden-stagiairs of assistenten; 

- aard van de banden van hot medische korps 
met hot ziekenhuis (individueel, collectief, 

- mechanismen en gevolgen van de betrekkingen 
tussen geneesheren en ziekenhuis, 

ton slotte dient de nomenclatuur van de 
verstrekkingen 	van hot RIZIV en de 
overeenkomsten met hot RIZIV afgesloten en 
die betrekking hebben op de verpleegdag, ... 
ter beschikking van de ondernemingsraad 
gehouden. 



ART. 6. 
DE CONCURRENTIEPOSITIE 	 Te verstrekken eventueel ook over de juridische 

entiteit. 

1. Devoornaamste nationale ... concurrenten ... ; 

2. De concurrentiemogelijkheden en —
moeilijkheden 

3. De afzetgebieden; 

4. De aan- en verkoopcontracten en —akkoorden 
die fundamentele en duurzame gevolgen 
hebben...; 

7. De boekhoudkundige gegevens in verband met 
de omzet, en zijn evolutie over vijf jaar... in 
voorkomend geval, een uitsplitsing per 
onderdeel ... ; 

8. Een overzicht van de kostprijzen en 
verkoopprijzen pereenheid,... 

9. De marktpositie van de onderneming en de 
evolutie ervan in het binnenland,...  

Dit omvat een lijst van de inrichtingen die in het 
ziekenhuisgebied een gelijkaardige activiteit 
uitoefenen. 

De "sterke"en "zwakke"punten van hetziekenhuis 
t.o.v. de in sub 1 vermelde inrichtingen, zoals 
technologische middelen, organisa tiemethoden, 
het "handelsbeleid , de demografische toestand, 
de regionale of subregionale taak van het 
ziekenhuis, hetal ofnietbestaan van een eventueel 
aantal universiteitsbedden, gespecialiseerde 
diensten of materieel, kwalificaties van het 
personeel en geneesherenkorps, het publiek of 
privé-statuut, ... 

Zekere inlichtingen overhetsoort van cliënteel dat 
in de instellingen verzorgd werd. 

Dit omvat de voornaamste bepalingen van 
contracten die lopen overlangerdan één jaarvoor 
aankopen van goederen en diensten (keuken, 
wasserij, reiniging, ...), overeenkomsten van het 
ziekenhuis met sommige farmaceutische 
bedrijven, structuur en aankoopbeleid van 
apotheek, ... 

Hieronder wordt verstaan : een tabel, over de 
laatste vijf jaar, met het totale bedrag van de 
facturering en de andere diverse ontvangsten. 

Onder begrip `kostprijs" wordt verstaan, voor de 
verplegingseenheden, de pris van een verpleegdag, 
zoals dieberekend wordtvolgens de reglementering 
van Volksgezondheid, en uitgesplitst per 
verplegingsdienst, zoals die gekend is volgens het 
een vormig boekhoudkundig plan derziekenhuizen. 

Onderhetbegrip "verkoopprijs"wordtverstaan de 
basisprijs voor een gemeenschappelijke kamer, 
opgelegd doorhetministerie van Volksgezondheid 
met erbij vermeld de mogelijke aangerekende 
toeslagen (bv. voor individuele kamer), en de 
toeslagen voordiverse dienstverleningen. 

Deze inlichtingen dienen te worden verstrekt 
uitgaande van de nationale statistieken inzake het 
aantal bedden en hetaantai verpleegdagen. 

ART. 7 
	

De in dit artikel bedoelde inlichtingen dienen over 
DE PRODUCTIE EN DE PRODUCTIVITEIT 	 een periode van 5jaarverstrektte worden, eventueel 

peronderdeel. 



1. de evolutie van de productie, uitgedrukt in ... 
getal ... in waarde en in toegevoegde waarde; 

2. de aanwending van de economische 
productiecapaciteit 

3. de evolutie van de productiviteit ... 

ART. 8. 
DE FINANCIËLE STRUCTUUR. 

1. een verklarende commentaarvan het gebruikte 
rekeningenstelsel; 

2. een ontleding van de financiële structuur ... 

Met de evolutie van de productie in getal wordt 
bedoeld het aantal per dienst gefactureerde 
ligdagen, evenals de waarde ervan, en de 
toegevoegde waarde; onderditlaatste wordtverstaan 
desom van de aan de productiefactoren toegekende 
vergoedingen, nl. lonen, wedden, ... aan de factor 
arbeid, en intresten, winsten, ... van de factor 
kapitaal. 

Daarbij komen globale gegevens nopens hetaantal 
en-of de kosten van de medisch-technische 
prestaties, geleverd door het ziekenhuis en zijn 
verschillende onderdelen, ook voorderden buiten 
het ziekenhuis, ten slotte dient eveneens melding 
te worden gemaakt van prestaties die stelselmatig 
aan derden worden opgedragen, ten behoeve van 
het ziekenhuis. 

Voor de sector "verpleging" handelt dit over de 
bezetting van de bedden t. o. v. beschikbare bedden, 
en over degemiddelde verblijfsduur. 

Voor de medisch-technische, informatica en 
administratieve diensten worden volgende 
inlichtingen verstrekt : 

delijst van hetbestaandezwarematerieel, met 
cijfergegevens over de aanwending ais dat 
redelijkenvijs mogelijk is; 
de verhoudingen tussen de jaarlijkse 
investeringen in materieel enerzijds, en de omzet 
of de resultaten anderzijds; 

Deze inlichtingen worden verstrektaan de hand van 
de ratio's : 

- voor de dienst "verpleging" : de verhouding 
tussen het aantal arbeidsuren en het aantal 
verpleegdagen, 

- voor aile diensten, ook de verpleging : de 
verhouding tussen hetaantal personeelsleden 
(gewogen voor de deeltijdse) en het totale 
omzetcijfer. 

Deze inlichtingen gaan over de technische 
bedrijfseenheid, en in voorkomend geval over de 
juridische, economische of financiële entiteit. 

Dit behelst het eenvormig boekhoudkundig plan 
van de ziekenhuizen, met commentaar. 

De bedoelde inlichtingen omvatten : 

een vergelijking van de volledige jaarrekeningen 
(balans, resultatenrekening, bijlagen, ...), met 
commentaar, over de vijf laatstejaren; 



ART. 9. 
DE BUDGETTERINGSMETHODE EN DE 
KOSTPRIJSBEREKENING 

1. de budgetteringsmethode ... ; 

2. de berekeningsmethode van de kostprijs; 

3. Voldoendegegevensnopensdestructuurvande 
kosten en de spreiding ervan ... 

ART. 10 
PERSONEELSKOSTEN 

- 	kosten verbonden aan de personeelsdienst en 
de sociale dienst; 

- vergoeding van het personeel, uitgesplitst per 
werknemers, bedienden, directiepersoneel, ...  

bij deze commentaar worden volgende ratio's 
gebruikt (de nummers verwijzen naar de 
mecanografische nummers van heteenvormig 
boekhoudkundig plan); 

= rentabiliteit : 
a) bruto-economische rentabiliteit 

(90) + (70) x 100 
(69) 

b) cash flow/eigen vermogen : 

(90)+(70)  x 100 
(10)+(11)+(12) 

= solvabiliteit : 

10)+(11)+(12) 	x 100 
(10)+(11)+(12)+(13)+(90) 

- liquiditeit : 

(20) + (21) + (22) + (23) + (29) + (30) + (39) + (50) 
+ (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (59) 

(31) + (13.000) + (12.01) 

Een beschrijving van de methode die gebruikt 
wordt, met aanduiding van de wijze waarop het 
budgetaangewend wordtals beheersinstrument. 

Deze methode van berekening moet beschreven 
worden, met de nodige toelichting omtrent de 
terzake geldende administratieve regels, en dit 
voorde verpleegdiensten; voorde overige diensten 
dienen de gegevens verstrekt te worden zonder 
individualisaties te veroorzaken. 

ln voorkomend geval zullen de uitgesplitste 
personeelskosten worden verstrektperonderdeel. 

Bedoeld wordtde sociale dienstvoorhetpersoneel. 

Hierbij dient bezoldigd medisch personeel apart 
vermeld. 

Op verzoek van de ondernemingsraad, of metzijn 
unaniem akkoord, kunnen de personeelskosten 
eveneens uitgesplitst worden overeenkomstig de 
reglementering van het Ministerie van 
Volksgezondheid : medisch personeel, 



ART. 11 
PROGRAMMA ENALGEMENE 
TOEKOMSTVERWACHTINGEN 

... strekt zich uit tot aile aspecten van de 
ondememing... 

ART. 12 
HETWETENSCHAPPELIJKSPEURWERK 

... het terzake gevoerde beleid ... 

... aangewende middelen, de personen ..., 

... de oriëntering ... 

ART. 13. 
DE OVERHEIDSTEGEMOETKOMINGEN 

... slaan zowel op de aard en de omvang ... als op 
de eraan verbonden voorwaarden en de 
bestemming... 

ART. 14. 
ORGANIGRAM. 

Het organigram ... beschrijft en verklaart ...  

loontrekkend personeel, administratief personeel, 
verplegend personeel, paramedisch personeel, 
anderpersoneel. 

Te verstrekken op niveau technische 
bedrijfseenheid en op niveau juridische, 
economische of financiële entiteit. 

De bedoelde inlichtingen te verstrekken 
overeenkomstig deze bepalingen hebben 
betrekking op : 

aspecten in verband met de uitrusting en de 
organisatie : nieuwe diensten, rationalisatie, 
reorganisatie, herstructureringsmaatregelen ... ; 
sociale aspecten, evolutie inzake de bezetting 
van de arbeidsplaatsen; 

- 	financiële en commerciële aspecten; 
- 	aspecten in verband met het speurwerk, 
- voorgenomen investeringen : voorgenomen 

uitbreiding, financiering van de voorgenomen 
investeringen naaraard en bedrag. 

Voor zover de directie ervan op de hoogte is, 
moeten o.a. inlichtingen worden verstrekt over 
klinische of andere testen met bepaalde 
geneesmiddelen tot het verrichten waarvan het 
ziekenhuis of zijn geneesheren zich tegenover 
farmaceutische bedrijven hebben verbonden. 

Dit omvatalle mogelijke subsidies, zoals subsidies 
van het Ministerie van Volksgezondheid, 
bouwpremies, bijdragen van de RVA in de betaling 
van BTK'ers, stagiairs en tewerkgestelde werklozen, 
de terbeschikkingstelling van gemeentegronden, 
sommige verlagingen van gemeentebelastingen, 

Het nominatief organigram dient de werkelijkheid 
van de interne organisatie van het ziekenhuis te 
doen uitkomen, de functies van de erin opgenomen 
personen te omschrijven en een opsomming te 
bevatten van de leden die de medische raad vormen 
en van hun prerogatieven. Dit organigram dient 
nominatief uitgebouwd ten minste tot de hoofden 
van dienst. 

Jaarlijkse informatie. 



ART. 17. 

De documenten bevatten ten minste 

1 ° ... 
2' ... een exemplaar van ... 

ART. 19. 

Hetondememingshoofd ... 
Commentarieert vooral... 
50  de wijzigingen in de vaste activa. 

ART. 22. 

Hierbij dienen ookalle documenten gevoegd die de 
directie in dit verband voorlegt aan de algemene 
vergadering. 

Deze inlichtingen over de vaste activa dienen 
onderverdeeld te worden in grote categorieën zoals 
`gronden ; `gebouwen", `groteonderhoudswerken", 
"investeringen in roerendegoederen ; alsmede de 
verordeningen in deze posten, ten einde een vergeling 
mogelijk te maken met de krachtens artikel 11 
verstrekte inlichtingen. 

... 	gegevens betreffende de winst- en 	Hierbijdientrekeninggehouden te worden methet 
verliesrekeningperonderdeel... 	 bepaalde in artikel 1; 

Periodieke voorlichting 

ART. 24. 

de inlichtingen, met narre... 	 Voor het verstrekken van deze inlichtingen dient 
rekening te worden gehouden methetbepaalde in 

Occasionele voorlichting. 	 voorgaande commentaren. 

ART. 25 EN ART. 26. 

... 1. Telkens zich gebeurtenissen voordoen ... 	De bepalingen van deze artikelen slaan ookop de 
2. in aile gevallen waarin interne beslissingen ... 	activiteiten vanafgevaardigden van externeorganen, 

zoalsfinanciëleadviseurs, beheersexperts, ... wat 
betreft hun opdrachten, de verslagen en 
saneringsplannen e.d, die zij opstellen, en de 
maatregelen die eruit voortvloeien. 

De minister van Economische zaken 

M. EYSKENS. 
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