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BIJLAGEN

Bijlage 1 : ontwerp van koninklijk besluit
Bijlage 2 : gecoördineerde versie van de nomenclatuur
Bijlage 3 : actuariële analyse

INHOUD van het VOORSTEL

1. Schrappen van nomenclatuurnummers 470374-470385, 470400-470422, 470433-
470444, 470470-470481 uit artikel 20, a)

2. Schrappen van nomenclatuurnummers 474714-474725 uit artikel 20, d)

3. Aanpassing nomenclatuur ten gevolge schrapping voormelde nomenclatuurnummers

MOTIVERING

Op 1 augustus 2016 werden de overeenkomsten met 53 ziekenhuizen betreffende de
financiering van dialyse van toepassing (nota CGV 2015/346).
De overeenkomst bepaalt de financiering van de medische honoraria en de forfaitaire
tegemoetkomingen voor de chronische hemodialyse. De honoraria voor acute hemodialyse
blijven verder geregeld in de nomenclatuur.

De nota CGV 2015/346 stelt o.m. :

Deze overeenkomst bevat van de volgende uitgangspunten:
- de overeenkomst bepaalt de financiering van de medische honoraria en de forfaitaire tegemoetkomingen voor de
chronische hemodialyse. De honoraria voor acute hemodialyse blijven verder geregeld in de nomenclatuur.
Voor de bestaande honoraria voor chronische hemodialyse in de nomenclatuur zal de Nationale Commissie
Artsen -Verzekeringsinstellingen de sleutelwaarde gelijk dienen te stellen aan “0” vanaf de dag dat de
overeenkomst in werking treedt. Op termijn worden deze honoraria per KB geschrapt.

Deze overeenkomsten lopen nu een hele tijd waardoor de tijd is aangebroken om de voormelde
verstrekkingen in de nomenclatuur te schrappen.



BUDGETTAIRE WEERSLAG

De sleutelletterwaarde van de te schrappen nomenclatuurnummers werd op 1/8/2016 op nul
gezet. Er zijn geen uitgaven meer sedertdien.

Er is dan ook geen budgettaire weerslag.

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG

Geen weerslag.

PROCEDURE

Wettelijke basis : artikel 35, § 2, 1° - W 14071994 – Initiatief van de Technische Geneeskundige
Raad.

Voorgeschiedenis

TGR werkgroep interne geneeskunde 5 februari 2019
Voltallige zitting TGR van 26 februari 2019

OPDRACHT van de NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt verzocht te beslissen over de overmaking
van het ontwerp koninklijk besluit (bijlage 1) aan de Commissie voor Begrotingscontrole en aan
het Verzekeringscomité.

TREFWOORDEN

Speciale technische verstrekkingen
Inwendige geneeskunde



ANNEXE 1 BIJLAGE 1

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

— Arrêté royal modifiant l’article 20,
§§ 1er, a) et d), 2, 4 et 5 de l’annexe
à l’arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités.

— Koninklijk besluit tot wijziging van
artikel 20, §§ 1, a) en d), 2, 4 en 5
van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en
uitkeringen.

Philippe, Roi des Belges, Filip Koning der Belgen,
A tous, présents et à venir,

Salut.
Aan allen die nu zijn en hierna

wezen zullen,
Onze Groet.

Vu la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, l’article 35, §§ 1er, alinéa 5, et
2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté
royal du 25 avril 1997, confirmé par
la loi du 12 décembre 1997;

Gelet op de wet betreffende de
verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2,
eerste lid, 1°, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 25 april 1997,
bekrachtigd bij de wet van 12
december 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et
indemnités;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en
uitkeringen;

Vu la proposition du Conseil technique
médical formulée au cours de sa
réunion du 26 février 2019;

Gelet op het voorstel van de
Technische geneeskundige raad,
gedaan tijdens zijn vergadering van 26
februari 2019;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de
contrôle médicaux de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité, donné
le 26 février 2019;

Gelet op het advies van de Dienst
voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gegeven op 26 februari 2019;

Vu la décision de la Commission
nationale médico-mutualiste du
@@@@@;

Gelet op de beslissing van de
Nationale commissie geneesheren-
ziekenfondsen van @@@@@;

Vu l’avis de la Commission de
contrôle budgétaire, donné le
@@@@@;

Gelet op het advies van de Commissie
voor Begrotingscontrole, gegeven op
@@@@@;

Vu la décision du Comité de
l'assurance soins de santé de l'Institut

Gelet op de beslissing van het Comité
van de verzekering voor



national d'assurance maladie-invalidité
du @@@@@;

geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering van
@@@@@;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances,
donné le @@@@@;

Gelet op het advies van de Inspecteur
van Financiën, gegeven op
@@@@@;

Vu l'accord du Ministre du Budget,
donné le @@@@@;

Gelet op de akkoordbevinding van de
Minister van Begroting van
@@@@@;

Vu l'avis xx.xxx/x du Conseil d'Etat,
donné le @@@@@, en application
de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973;

Gelet op advies xx.xxx/x van de Raad
van State, gegeven op @@@@@,
met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;

Sur la proposition de la Ministre des
Affaires sociales,

Op de voordracht van de Minister van
Sociale Zaken,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN

WIJ :

Article 1er. A l'article 20 de l’annexe à
l’arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, modifié en dernier lieu
par l’arrêté royal du 5 octobre 2018,
les modifications suivantes sont
apportées :

Artikel 1. In artikel 20 van de bijlage
bij het koninklijk besluit van 14
september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, laatstelijk
gewijzigd bij het koninklijk besluit van
5 oktober 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° dans le paragraphe 1er; 1° in paragraaf 1;

a) au a) ; a) in de bepalingen onder a);

1) les prestations 470400 et 470422 et
la règle d’application qui les suit sont
abrogées;

1) worden de verstrekkingen 470400
en 470422 en de toepassingsregel die
erop volgt opgeheven;

2) les prestations 470433-470444 et
470374-470385 et la règle
d’application qui les suit sont
abrogées;

2) worden de verstrekkingen 470433-
470444 en 470374-470385 en de
toepassingsregel die erop volgt
opgeheven;

3) la règle d’application qui suit la
prestation 470455-470466 est
abrogée ;

3) wordt de toepassingsregel die volgt
op de verstrekking 470455-470466
opgeheven;

4) la prestation 470470-470481 et la
règle d’application qui la suit sont
abrogées;

4) wordt de verstrekking 470470-
470481 en de toepassingsregel die
erop volgt opgeheven;

5) dans la règle d’application qui suit
la prestation 470956-470960 les mots
«, 470470-470481, 474331-474342 et
474714-474725 » sont remplacés par
les mots « et 474331-474342 » ;

5) in de toepassingsregel die volgt op
de verstrekking 470956-470960
worden de woorden “, 470470-
470481, 474331-474342 en 474714-
474725” vervangen door de woorden



“en 474331-474342”;

b) au d) la prestation 474714-474725
est abrogée;

b) in de bepalingen onder d) wordt de
verstrekking 474714-474725
opgeheven;

2° au paragraphe 2, l’alinéa 1er est
remplacé par ce qui suit:

2° in paragraaf 2 wordt het eerste lid
vervangen als volgt:

« § 2. Les règles de connexité
suivantes sont d'application : » ;

“§ 2. De volgende connexiteitsregels
zijn van toepassing:”;

3° les paragraphes 4 et 5 sont
abrogés.

3° de paragrafen 4 en 5 worden
opgeheven.

Art. 2. Le présent arrêté entre en
vigueur le premier jour du deuxième
mois qui suit celui de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op
de eerste dag van de tweede maand
na die waarin het is bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires
sociales dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Art. 3. De minister bevoegd voor
Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, Gegeven te Brussel,

PAR LE ROI : VAN KONINGSWEGE :
La Ministre des Affaires sociales

et de la Santé publique,
De Minister van Sociale Zaken

en Volksgezondheid,

M. DE BLOCK
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INWENDIGE GENEESKUNDE Art. 20
officieuze coördinatie

_______________________________________________________________________

AFDELING 8. - Inwendige geneeskunde.
"K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)
"Art. 20. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van
geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren:"
a) de verstrekkingen die tot het specialisme inwendige geneeskunde (FA) behoren:

……

470072 470083 Geschrapt (verplaatst) door K.B. 18.4.2010 (in werking 1.7.2010)

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"Installatie van en toezicht op een peritoneale dialyse, inclusief het plaatsen van de catheters, met
uitsluiting van de peritoneale dialyses verricht voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie
tijdens de opleiding van een patiënt voor chronische autodialyse of tijdens de opneming in een
ziekenhuis van een patiënt die wordt behandeld met peritoneale dialyse thuis:

470400 de eerste dag N 80

470422 de volgende dagen, per dag, maximum 6 weken N 60

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010-31.12.2011)

"Tot en met 31 december 2011 zijn de verstrekkingen 470400 en 470422 voorbehouden voor de
geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S.
29.4.2003)]

" 470433 470444 Peritoneale dialyse in een verplegingsinrichting tijdens de opleiding van een patiënt
voor chronische autodialyse langs peritoneale weg (gedurende maximum drie opeenvolgende
weken) per dag N 115 "

"K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]
" 470374 470385 Peritoneale dialyse in een verplegingsinrichting ten gevolge van een chronische
nierinsufficiëntie tijdens de hospitalisatie wegens een intercurrente aandoening van een patiënt die
met peritoneale autodialyse wordt behandeld per dag N 90 "

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S.
29.4.2003)] + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010-31.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)

"Tot en met 31 december 2011 zijn de verstrekkingen 470433-470444 en 470374-470385
voorbehouden voor de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde,
die verantwoordelijk zijn voor een erkend centrum voor de behandeling van chronische
nierinsufficiëntie dat toestemming heeft om dialyses thuis te verrichten."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) + "K.B. 29.4.1999" (in werking
1.7.1999) + "K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)

" 470455 470466 Extrarenale zuivering, verricht wegens acute nierinsufficiëntie volgens de techniek
van de hemodialyse of van intermitterende hemofiltratie, of verricht voor de behandeling van een
intoxicatie volgens de techniek van de hemodialyse of hemo-infusie, of verricht voor de behandeling
van een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen,
volgens de techniek van de plasmafiltratie, per zitting, maximum één zitting per 24 uur en maximum
zes weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal K 464 "

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.4.2010" (in werking
1.8.2010-31.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)
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"Tot en met 31 december 2011 is de verstrekking 470466 voorbehouden voor de geneesheren-
specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde, in een erkend centrum voor de
behandeling van chronische nierinsufficiëntie."

470492 470503 Geschrapt door K.B. 20.9.2012 (in werking 1.12.2012)

["K.B. 7.6.1991" + "K.B. 3.10.1991" + "K.B. 23.12.1991" (in werking 1.1.1991)] +"K.B. 31.8.1998" (in werking
1.11.1998) + "K.B. 20.9.2012" (in werking 1.12.2012)

" 470470 470481 Extrarenale zuivering, verricht voor de behandeling van een chronische
nierinsufficiëntie in een ziekenhuis volgens de techniek van de hemodialyse of de intermitterende
hemofiltratie, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal K 406 "

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010- 31.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in
werking 1.12.2012)

"Tot en met 31 december 2011 is de verstrekking 470470-470481 voorbehouden voor de
geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde of kindergeneeskunde, die verantwoordelijk
zijn voor een erkend centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie."

"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010)
" 470956 470960 Plasmawisseling (of therapeutische plasmaferese) of bloedcelwisseling (of
therapeutische cytaferese) van minimum 1 bloedvolume door middel van een cellenseparator, inclusief
disposable materiaal K 464 "

"K.B. 17.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 20.9.2012" (in werking
1.12.2012)
"De verstrekking 470956-470960 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 470013-70024,
470271, 470455-470466, 470470-470481, en 474331-474342 en 474714-474725."

"K.B. 6.10.2006" (in werking 1.12.2006)

"Hematologische transplantaties

……

d) De verstrekkingen die tot het specialisme kindergeneeskunde (FJ) behoren:

……

474596 474600 Beenderbiopsie met naald bij een kind, jonger dan 7 jaar K 22,6 "

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

" 474714 474725 Extrarenale dialyse ter behandeling van een chronische nierinsufficiëntie volgens de
techniek van de hemodialyse of de intermitterende hemofiltratie bij een kind jonger dan 14 jaar in een
ziekenhuis dat beschikt over een erkend centrum voor pediatrische dialyse K 248 "

……
"K.B. 9.2.2009" (in werking 1.6.2009)

"i) de verstrekkingen die tot het specialisme medische oncologie behoren"

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010)
"§ 2. Tot 31 december 2011 worden in elk geval beschouwd als verwant met één van de in artikel 20,
§ 1, opgesomde specialismen, de verstrekkingen die tot de andere in hetzelfde artikel opgesomde
specialismen behoren. Vanaf 1 januari 2012 zijn De volgende connexiteitsregels zijn van toepassing :

A. Buiten de verstrekkingen vermeld onder het eigen specialisme inwendige pathologie waarvoor de
geneesheer-specialist is erkend, mogen de volgende verstrekkingen van § 1 als verwant worden
aangerekend voor de patiënten die de geneesheer-specialist in het kader van zijn eigen
specialisme in behandeling heeft :"
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……

"K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + "K.B. 26.10.2011" (in werking 1.12.2011) + "K.B. 23.1.2013" (in werking
1.2.2013) + "K.B. 25.9.2016" (in werking 1.11.2016)

"5. de geneesheer-specialist in de geriatrie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :
— uit de rubriek a) 470271 en 470433-470444,
— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321, 471391-471402, 471715-
471726, 471774-471785,
— uit de rubriek e) 475812-475823;"

……..

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 27.3.2003" [in werking
1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]
"§ 4. De verstrekkingen 470433 - 470444 en 470374 - 470385 dekken alle kosten die gemoeid zijn met
de peritoneale dialyse, inclusief de oplossingen en de trousses die nodig zijn voor de zuivering. De
verstrekkingen 470433 - 470444 en 470374 - 470385 mogen niet worden gecumuleerd met het
honorarium voor toezicht."
"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)

"De verstrekkingen nrs. 470400 en 470422 dekken alleen maar de geneeskundige honoraria. Ze
mogen worden aangerekend, noch de dag van een intra-abdominale heelkundige bewerking, noch de
twee daaropvolgende dagen; zij mogen niet worden gecumuleerd met de in de artikelen 13 en 25
bepaalde honoraria voor toezicht."

"K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + ["K.B. 7.6.1991" + "K.B. 3.10.1991" +"K.B. 23.12.1991" (in werking
1.6.1991)] + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)

"§ 5. De verstrekkingen nrs. 470470 - 470481 en 474714 - 474725 dekken alle kosten die gemoeid zijn
met de hemodialyse, inclusief het individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier, inclusief
de gebruikte trousses.
Die verstrekking mag dezelfde dag niet worden gecumuleerd met het honorarium voor toezicht dat is
vastgesteld in artikel 25."
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RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963
TERVURENLAAN 211 - 1150 BRUSSEL

____________

Dienst voor geneeskundige verzorging

Brussel, 18 maart 2019

Betreft : Financiële analyse van het actuariaat:

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / artsen-specialisten
Wijziging artikel 20 a en d – Dialyse

Deze maatregel werd niet voorzien in de doelstelling 2019.

Het voorstel betreft de schrapping van de nomenclatuurcodes uit artikel 20a en 20d met betrekking tot
chronische hemodialyse:

470374 ‐ 470385: Peritoneale dialyse in een verplegingsinrichting ten gevolge van een chronische
nierinsufficiëntie tijdens de hospitalisatie wegens een intercurrente aandoening van een
patiënt die met peritoneale autodialyse wordt behandeld per dag

470400: Installatie van en toezicht op een peritoneale dialyse, inclusief het plaatsen van de
catheters, met uitsluiting van de peritoneale dialyses verricht voor de behandeling van
chronische nierinsufficiëntie tijdens de opleiding van een patiënt voor chronische
autodialyse of tijdens de opneming in een ziekenhuis van een patiënt die wordt behandeld
met peritoneale dialyse thuis : de eerste dag

470422: Installatie van en toezicht op een peritoneale dialyse, inclusief het plaatsen van de
catheters, met uitsluiting van de peritoneale dialyses verricht voor de behandeling van
chronische nierinsufficiëntie tijdens de opleiding van een patiënt voor chronische
autodialyse of tijdens de opneming in een ziekenhuis van een patiënt die wordt behandeld
met peritoneale dialyse thuis : de volgende dagen, per dag, maximum 6 weken

470433 ‐ 470444: Peritoneale dialyse in een verplegingsinrichting tijdens de opleiding van een patiënt voor
chronische autodialyse langs peritoneale weg (gedurende maximum drie opeenvolgende
weken) per dag

470470 ‐ 470481: Extrarenale zuivering, verricht voor de behandeling van een chronische nierinsufficiëntie
in een ziekenhuis volgens de techniek van de hemodialyse of de intermitterende
hemofiltratie, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal

474714 ‐ 474725: Extrarenale dialyse ter behandeling van een chronische nierinsufficiëntie volgens de
techniek van de hemodialyse of de intermitterende hemofiltratie bij een kind jonger dan
14 jaar in een ziekenhuis dat beschikt over een erkend centrum voor pediatrische dialyse

Voor deze codes werd de sleutelletterwaarde reeds op nul gezet vanaf 1 augustus 2016 omwille van de
afgesloten overeenkomsten met 53 ziekenhuizen betreffende de financiering van dialyse. In de uitgaven 2016
is reeds een daling op te merken die zich verder gezet heeft in 2017 en 2018. De uitgaven in 2017 en 2018
betreffen prestaties die voor augustus 2016 gebeurden en nog geboekt werden in 2017 en 2018.
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Geboekte gevallen, uitgaven en kostprijs (DocN)

Conclusie

Gezien de nomenclatuurcodes geen nieuwe uitgaven genereerden vanaf augustus 2016 en het om de
administratieve afhandeling gaat om de codes definitief te schrappen, wordt het voorstel als budgetneutraal
beschouwd.

Nomnr A+H 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10M

470374 - 470385 8.024 7.184 7.888 5.780 190 96

-470400 158 124 137 92 3 1

-470422 902 1057 884 393 8 0

470433 - 470444 2213 2157 2065 1370 43 89

470470 - 470481 744266 757416 770830 547309 2129 232

474714 - 474725 1795 1244 2053 1380 18 1

Totaal 757.358 769.182 783.857 556.324 2.391 419

Geboekte gevallen

Nomnr A+H 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10M

470374 - 470385 508.840,87 460.940,50 475.868,49 340.406,28 8.100,57 540,57

-470400 8.904,74 7.067,22 7.317,13 4.707,90 156,93 52,31

-470422 38.136,76 45.213,83 35.210,34 15.264,12 313,84 0,00

470433 - 470444 179.349,91 176.691,36 157.786,17 102.929,59 2.330,89 6.616,72

470470 - 470481 153.600.739,52 158.238.422,01 150.700.892,53 104.848.366,85 411.356,33 42.749,44

474714 - 474725 574.233,81 402.790,33 628.431,91 410.453,40 5.347,26 320,22

Totaal 154.910.205,61 159.331.125,25 152.005.506,57 105.722.128,14 427.605,82 50.279,26

Geboekte uitgaven

Nomnr A+H 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10M

470374 - 470385 63,41 64,16 60,33 58,89 42,63 5,63

-470400 56,36 56,99 53,41 51,17 52,31 52,31

-470422 42,28 42,78 39,83 38,84 39,23 0,00

470433 - 470444 81,04 81,92 76,41 75,13 54,21 74,35

470470 - 470481 206,38 208,92 195,50 191,57 193,22 184,26

474714 - 474725 319,91 323,79 306,10 297,43 297,07 320,22

Totaal 204,54 207,14 193,92 190,04 178,84 120,00

Geboekte kostprijs
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