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Ter attentie van : 
 

- de ziekenhuisbeheerder 
- de arts, verantwoordelijk voor de 

weefsel- en cellenbank 

DATUM   28/02/07 
 
BIJLAGE         
 
CONTACT   Walter Bontez  
TEL.   02 524 83 79 
FAX   02 524 80 01 
E-MAIL   walter.bontez@health.fgov.be  

 
 
 
 
 

Financieel jaarrapport van de weefsel- en cellenbanken 
(herziening februari 2007) 

 
 
 
Gelet op de ontwikkeling van de weefsel- en cellenbanken, en de in België beschikbare 
weefsels en cellen, is het noodzakelijk geworden om de inhoud van het door de weefsel- en 
cellenbanken op te maken jaarrapport te wijzigen, met name wat het financiële gedeelte 
betreft, en dat bij toepassing van het koninklijk besluit van 15 april 1988, inzonderheid op 
artikel 7, § 6 en artikel 10. 
  
De nagestreefde doelstellingen zijn: 
 

- De transparantie van de rekeningen van de weefsel- en cellenbanken garanderen; 
- Het niet winstgevend karakter van de bank vast te stellen; 
- De in aanmerking te nemen kosten en winsten te preciseren; 
- Een vergelijking toelaten van de weefsel- en cellenbanken van hetzelfde type door 

een standaardisering van de rapporten; 
- De elementen te bekomen om de prijs van de levering van weefsels en cellen te 

kunnen bepalen; 
 
Bij toepassing van het koninklijk besluit van 15 april 1988, inzonderheid op artikel 7, § 6 en 
artikel moeten de weefsel- en cellenbanken uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op het 
betrokken dienstjaar een volledig activiteitenrapport indienen bestaande uit een medisch en 
een financieel gedeelte. Belangrijk is dat de weefsel- en cellenbanken verplicht zijn om een 
afzonderlijke analytische boekhouding te voeren die het mogelijk maakt om de kostprijs van 
de activiteiten te bepalen. 
 
Bij toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2004, tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen 
rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, moet verplicht gebruik gemaakt worden van de 
kostenplaatsen en de rekeningen, voorzien voor dit doeleinde. 
 
Als bijlage is een model van financieel rapport dat gebruikt moet worden. Op verzoek kunt u 
via e-mail een kopie van de blanco tabellen verkrijgen (.xls formaat) Wat de 
exploitatierekening betreft, betreft het een niet-beperkte lijst van de rekeningen 
overeenkomstig het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, welke het meest 
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courant gebruikt worden. Andere rekeningen mogen echter gebruikt worden en moeten dan in 
logische volgorde of in de bijlage opgenomen worden. Het financieel rapport betreft elke 
weefsel- en cellenbank van een instelling. Tenzij deze een afzonderlijk juridisch statuut 
zouden hebben, moet het rapport per rekening een algemeen totaal tonen voor het 
geheel van de banken van één instelling. 
 
Enkele opmerkingen betreffende de sedert de vorige omzendbrief aangebrachte wijzigingen : 
 

- Producten : 
o De facturatie wordt in twee gedeelten opgesplitst 

 Facturatie van het dienstjaar (rekening 7059).  
 Facturatie van de vorige dienstjaren (rekening 769); 

 
o Er wordt melding gemaakt van het over te dragen verlies (rekening 793) of  

de overgedragen winst van het vorige dienstjaar (rekening 790); 
 
o Indien het ziekenhuis het eventuele verlies dekt, moet het 

regularisatiebedrag op rekening 749 gebracht worden om tot een 
eindresultaat gelijk aan nul te komen. 

 
- Kosten:  

o De voorraadwijzigingen (rekening 609) worden aan 100 % gevaloriseerd:  
N.B.: de stock bevat de quarantaine. 
 de voorraad op 1/1 wordt gevaloriseerd volgens het op 01/01 

geldende tarief; 
 de voorraad op 31/12 wordt gevaloriseerd volgens het tarief van 

31/12; 
 De vernietiging van voorheen in de stock aanwezige weefsels 

(vervallen, beschadigd, verworpen) moet op rekening 631 geboekt 
worden volgens hun waarde op de dag van de vernietiging; 

 De weesfels en cellen die niet getarifeerd zijn hebben een 0 waarde. 
 

o De kosten, de indirecte kosten niet inbegrepen, moeten geboekt worden, 
ook al worden ze door het ziekenhuis gedragen; ze zullen op rekening 749 
(cf. supra) gecompenseerd worden. 

 
o De indirecte kosten komenden van de verdeling van de kosten van het 

instelling worden onder de rubriek CI: indirecte kosten verzameld. 
 

- Resultaat : 
o De winst of het verlies van het jaar moet berekend en naar het volgende 

dienstjaar overgedragen worden:  
 Rekening 693 over te dragen verlies; 
 Rekening 793 over te dragen winst. 

 

 



 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten 
 

4/05/2007  \\Phinas\DG3\WEB SITE\textes-teksten-OK\circulaires\ozb-485-2007-02-28-corr.doc 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
Eurostation II <> Victor Hortaplein, 40/40 <> 1060 Brussel 
www.afmps.be

Departement Vigilantie 
Coördinatie « Bloed, Weefsels en Cellen » 

 
- BIJLAGEN : 

o Bijlage 1 (toestand van de voorraden) geeft de weefsels volgens hun aard 
in detail weer; 

o Bijlage 2: samenvattingtabel van de rekeningen. 
 
Alle bedragen moeten in euro in twee decimalen uitgedrukt worden. 
 
De opvolging van de financiële rapporten wordt uitgevoerd door het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten <> Dpt. Vigilantie <> Coördinatie bloed, 
weefsels en cellen, dat ertoe gemachtigd is om een inspectie of een controle van de financiële 
bestanddelen en hun verantwoording te organiseren (art. 4, 6°, d) van de wet van 20 juli 2006 
betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten) 
 
Dit rapport moet eens per jaar en uiterlijk tegen 30 april van het jaar dat volgt op het afsluiten 
van het dienstjaar  
 
in 2 exemplaren (een exemplaar per e-mail) gestuurd worden naar: 
 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
c/o Dr. Walter Bontez – “Coördinatie bloed, weefsels en cellen”  
Eurostation Blok 2 lokaal 8D385 –Victor Hortaplein, 40/40 - 1060 Brussel 

 
E-mail : (walter.bontez@health.fgov.be) 

 
Eindbepalingen : 
 

- Deze omzendbrief treedt in werking vanaf de rekeningen betreffende boekjaar 
2006. 

- Omzendbrief nr. 4 van 15 mei 2003 van het Directoraat-generaal Organisatie 
Gezondheidsvoorzieningen met hetzelfde onderwerp wordt opgeheven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piet Vanthemsche    
Administrateur generaal   
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