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Voorwoord 

Het Rekeningschema wordt van oudsher gepubliceerd door Prismant, de rechtsopvolger van NZi. 
Het eerste uniforme rekeningschema voor ziekenhuizen en verpleeghuizen verscheen in decem-
ber 1963 en werd gepubliceerd door het toenmalige Economisch Instituut voor Katholiek zieken-
huiswezen. 
 
Vanaf 1965 werd dit rekeningschema ook van toepassing op instellingen die zich aansloten bij 
het Instituut voor Ziekenhuiseconomie. Daarna werd het ingevoerd bij de psychiatrische zieken-
huizen,de instellingen voor verstandelijk gehandicapten en de verzorgingshuizen. 
 
Met de oprichting van het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi) per 1 september 1968 werd het 
beheer van het rekeningschema door dit instituut overgenomen.  
 
Per 1 januari 1972 werd het rekeningschema geheel herzien door het NZi. De herziening bestond 
voornamelijk uit de invoering van een categorisch schema en een uniforme functionele indeling. 
De functionele indeling was gebaseerd op de in 1968 ontwikkelde zogenaamde functionele be-
drijfsrekening. Tevens werd de herziene uitgave voorzien van kostenverdeelsleutels voor instel-
lingen die zowel een verpleeghuis als een verzorgingshuis exploiteren. 
 
Na de invoering van de voormalige Regeling Jaarverslaggeving Ziekenhuisvoorzieningen (RJZ) 
in januari 1975, werd een detaillering van posten van de resultatenrekening gevraagd volgens het 
categorisch rekeningschema. De bepalingen van dit besluit van de RJZ en de ervaringen die 
daarmee werden opgedaan leidden tot ingrijpende wijziging van de balansrubrieken en de toe-
lichting daarop per 1 januari 1980. 
 
Aan de herziening van het rekeningschema per 1 januari 1990 lagen de volgende redenen ten 
grondslag: 
- de invoering in 1983 van de budgetfinanciering; 
- de invoering van de Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) en de Functiewaardering 

Bejaardenhuizen (FWB). Dit leidde in 1986 reeds tot een tussentijdse publicatie van het re-
keningschema; 

- de herziening van Besluit Financiële Jaarstukken Ziekenhuizen uit 1975. Dit besluit vloeit 
voort uit het Besluit Jaarrekening Ziekenhuisvoorziening 1974 dat op 1 januari 1975 in wer-
king trad; 

- de invoering per 1 januari 1985 van het Besluit Jaarrekening Academische Ziekenhuizen. 
 
In deze publicatie werden de functionele bedrijfsrekening, het verkorte rekeningschema en de 
kostenverdeelsleutels niet meer opgenomen.  
  
De laatste uitgave van het Rekeningschema voor gezondheidszorginstellingen dateert inmiddels 
uit augustus 1994 en de uitgave voor de gehandicaptenzorg is in 1998 aangepast. 
 
Verschillende ontwikkelingen vormen de aanleiding voor de vraag naar een herziening van beide 
Rekeningschema’s.  
 
- Met ingang van 1 januari 2000 is de gewijzigde Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellin-

gen ingevoerd; 
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- Gewijzigde beleidsregels van de Wet tarieven gezondheidszorg en Wet 
ziekenhuisvoorzieningen;  

- Gewijzigde fiscale en sociale wetgeving met ingang van 2001; 
- Overige wijzigingen. 

 
Met betrekking tot het actualiseren van het Rekeningschema hebben de brancheverenigingen 
nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is om tot ingrijpende wijzigingen te komen. 
Aanbevolen is om aanpassingen als gevolg van gewijzigde regelgeving aan te brengen en tevens 
rekening te houden met de lopende benchmarkttrajecten bij de zorginstellingen. Uiteindelijk moe-
ten deze aanpassingen leiden tot meer uniformiteit en duidelijkheid en tot vereenvoudiging van 
het schema. 
 
Uit de vele vragen van gebruikers van het Rekeningschema bleek dat een aanvulling op de toe-
lichting op het gebruik van het Rekeningschema wenselijk was. Deze toelichting moest  verschil 
in interpretaties bij vergelijking tussen instellingen voorkomen. Het ging daarbij met name om 
zaken als: 
 
- het onderscheid tussen (bestemmings-)reserves en voorzieningen en de verwerking van 

mutaties daarin; 
- de uitgangspunten van financiële lease, operationele lease en huurkoop; 
- de uitgangspunten voor het onderscheiden en eventueel salderen van kosten en opbreng-

sten met daaraan gekoppeld de verwerkingswijze van loonkostensubsidie in het kader van 
afdrachtverminderingen en subsidies. 

 
De werkwijze voor het aanpassen van het Rekeningschema is als volgt verlopen. Het doel 
van het actualiseren van het Rekeningschema is om tot een algemeen basisschema te  
komen dat voor alle zorgsectoren toepasbaar is. 
Voor dit doel is een werkgroep ingesteld bestaande uit de vertegenwoordigers van de HEAD-
vereniging, met uitzondering van HEAD-leden van de Academische Ziekenhuizen. 
De voorstellen tot aanpassing vanuit de werkgroep van gebruikers alsmede de noodzakelijke 
aanpassingen vanuit de RJZ en andere beleidsregels zijn door Prismant uitgewerkt tot een con-
cept Algemeen Basis Rekeningschema. Intussen werden de voortgang en de ontwikkelingen van 
dit proces door de stuurgroep gevolgd. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 
brancheverenigingen (NVZ, VGN, GGZ Nederland en Arcares). Na overeenstemming in de werk-
groep over de opzet van het basisschema is het concept voorgelegd aan de stuurgroep.  
 
De werkgroep bestond uit de volgende personen: 
 
De heer W.F. Klatten Robert-Fleury Stichting 
De heer B. Post Eleos, Stg. Ger. GGZ. 
De heer J. Boensma Interakt 
De heer J.W. Schreurs Hanzeborg 
De heer F.J.A.M. Vinckx AAG 
De heer drs. G.J. Wildeboer Stichting Keizorg 
De heer M.A. Stegeman Bethesda Ziekenhuis 
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De stuurgroep bestond uit de volgende personen: 
 
Mevrouw drs. C. Beeker  Arcares 
De heer P.I. Kleinherenbrink Arcares 
De heer drs. H. Meppelink GGZ Nederland 
De heer drs. H. Cosijnse VGN 
De heer drs. S.J.G.A. Weijenborg NVZ 
 
Alhoewel het gebruik van het Rekeningschema niet verplicht is voorgeschreven bestaat er toch 
een directe relatie met de inrichting van de jaarrekening. Uit dien hoofde is ook de Commissie 
Ziekenhuisvoorzieningen (CoZiek) geraadpleegd. Dit is een overlegplatform van deskundigen op 
het gebied van de jaarrekeningen. De op- en aanmerkingen van de CoZiek zijn ook hierin ver-
werkt.  
 
Met dank aan de leden van de werkgroep, de stuurgroep en CoZiek en met name aan de heer M. 
Bekkers RA (als lid van de CoZiek) voor zijn opmerkingen. 
 
Prismant 
September 2004 
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Inleiding 
 

Het Rekeningschema heeft tot doel om een landelijk uniform schema, bestaande uit een balans- 
en resultatenrekening, te verschaffen aan zorginstellingen. Dit schema moet tegemoetkomen aan 
de wensen van: 
- de instellingen voor hun interne informatievoorziening; 
- de landelijke beleidsbepalende instanties voor de (statistische) gegevens. 

 
Om de informatie over de financiële gegevens te kunnen beoordelen is vergelijkbaarheid met 
voorgaande jaren respectievelijk voor de bedrijfsvergelijking met andere zorginstellingen van 
wezenlijk belang. 
Door een uniforme inhoud en indeling te hanteren die voldoet aan algemeen geldende uitgangs-
punten en eenduidige interpretaties wordt deze onderlinge vergelijkbaarheid bevorderd.  
 
Bovendien is het voor de verantwoordelijke overheden en beleidsinstanties mogelijk instellings-
gegevens samen te voegen op lokaal, regionaal en landelijk niveau en op sectorniveau. Hierdoor 
wordt toetsing van het door hen gevoerde beleid mogelijk gemaakt. 
 
Het Rekeningschema moet gezien worden als het middel voor eenheid van taal, waardoor een 
uniforme registratie en presentatie van financiële gegevens wordt bevorderd. 
 
Om dit te bereiken is het Rekeningschema aangevuld met: 
- een toelichting over de opzet en de gehanteerde indelingscriteria; 
- een toelichting op het doel en het gebruik van bepaalde rekeningen; 
- een uitgebreide coderingslijst. 

 
Voor het gebruik ten behoeve van de jaarrekening is het vereist dat het Rekeningschema aansluit 
op de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) en de daarin vermelde modelschema’s.  
Voor de inrichting van de jaarrekening kunnen opstellers veel profijt hebben van de Handleiding 
Jaarverslaggeving Zorginstellingen. Deze handleiding wordt ook uitgegeven door Prismant en is 
een goed doordacht hulpmiddel met algemene richtlijnen, concrete uitwerkingen en voorbeelden.   
 
Het gebruik van het Rekeningschema is niet verplicht voorgeschreven. Elke zorginstelling is in 
principe geheel vrij haar grootboekadministratie naar eigen inzicht en behoeften in te richten. 
Voor veel organisaties is de  doelstelling, namelijk bevordering van een uniforme registratie en 
presentatie van financiële gegevens, het belangrijkste argument om zoveel mogelijk aan te slui-
ten bij dit Rekeningschema. 
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Het coderingssysteem 
 

 
Bij het vastleggen van gegevens in het grootboek maakt het Rekeningschema gebruik van het 
decimale rekeningstelsel. Hierbij worden verwante rekeningen bij elkaar geplaatst in de volgende 
hoofdrubrieken.  
 
Hoofdrubriek 0: Vaste activa en vermogen 
Hoofdrubriek 1: Vlottende activa en passiva 
Hoofdrubriek 2:  Tussenrekeningen 
Hoofdrubriek 3: Voorraden 
Hoofdrubriek 4: Kosten 
Hoofdrubriek 8: Rekeningen voor de vaststelling van opbrengsten 
Hoofdrubriek 9: Andere baten en lasten     
 
De hoofdrubrieken 0, 1, 2 en 3 bevatten balansrekeningen. De hoofdrubrieken 4, 8 en 9 omvatten 
resultatenrekeningen. 
 
De hoofdrubrieken 5, 6 en 7 komen in dit Rekeningschema niet voor. De hoofdrubrieken 5 en 6 
worden gebruikt voor het verbijzonderen van de kosten in indirecte kosten (hoofdrubriek 5) en 
directe kosten (hoofdrubriek 6). Er bestaat een aantal systemen om kosten te verbijzonderen. De 
bekendste daarvan zijn de opslagmethode en de kostenplaatsenmethode. Daarnaast is de toe-
passing ervan afhankelijk van het beleid, de organisatie- en verantwoordelijkheidsstructuur van 
de zorginstelling. Het is uit dien hoofde niet mogelijk deze rubrieken op een landelijk niveau te 
uniformeren. Daarom wordt de invulling daarvan aan de zorginstelling zelf overgelaten. Dit geldt 
ook voor de hoofdrubriek 7 (Voorraad gereed product) 
 
Bij de nieuwe opzet van het rekeningschema wordt ervan uitgegaan dat de grootboekadministra-
tie minimaal een zescijferig rekeningnummer kan opnemen.  
 
Uitgangspunt voor de codering van de rubrieken en rekeninggroepen van de grootboekrekenin-
gen in het Rekeningschema is het principe van zuivere rekeningen. Hierdoor wordt het mogelijk 
om het systeem van Permanence de l’inventaire, des profits et des pertes (kortweg aangegeven 
met ‘de permanence’) toe te passen. Hierdoor is het in theorie mogelijk om op elk gewenst mo-
ment een balans en een exploitatierekening op te stellen.     
 
De code van een grootboekrekeningnummer bestaat uit een: 
- Hoofdrubriek 
- Rubriek 
- Groepscijfer 
- Groepscijfer 
- Rekeningcijfer 

 
Bijvoorbeeld: grootboekrekeningnummer 012112  Afschrijving Permanente Gebouwen. 

 
Hoofdrubriek  0 Rekeningen van vaste activa, eigen vermogen, egalisatie afschrijving,  
         voorzieningen en langlopende schulden. 
Rubriek  1 Materiële vaste activa 
Groepscijfer        21        Permanente gebouwen 
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Groepscijfer 1 WZV vergunningsplichtig  
Rekeningcijfer 2 Afschrijving 
 
De zorginstelling zelf kan cijfers toevoegen aan het rekeningcijfer. Aanbevolen wordt om de getal-
len 1 tot en met 9 (oplopend) te gebruiken. 
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Toelichting op het Rekeningschema 
 
 
Hoofdrubriek 0:  Vaste activa en vermogen  
 
In deze hoofdrubriek zijn de rekeningen opgenomen die de vermogensverkrijging en de vermo-
gensaanwending op lange termijn aangeven. 
 
Hoofdrubriek 0 wordt onderscheiden naar de categorieën: 
- Immateriële vaste activa 
- Materiële vaste activa 
- Financiële vaste activa 
- Eigen vermogen 
- Egalisatierekeningafschrijvingen 
- Voorzieningen en 
- Langlopende schulden 

 
Bovenstaande categorieën worden vervolgens onderscheiden naar de bekostigings-
systematieken: 
 
- WZV-vergunningsplichtige vaste activa 
- WZV-meldingsplichtige vaste activa 
- WTG-gefinancierde vaste activa 
- Niet WZV/WTG-gefinancierde vaste activa 
- Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 

 
Immateriële vaste activa 
Hieronder worden verstaan de niet-stoffelijk vaste activa die niet als financiële vaste activa kun-
nen worden beschouwd.  
 
Conform de RJZ worden de volgende soorten immateriële vaste activa onderscheiden: 
- Aanloopkosten 
- Aanloopverliezen 
- Emissie- en leningskosten en boeterente 
- Goodwill 
- Licentiekosten software 
- Overige 

 
Aanloopkosten 
Aanloopkosten zijn de kosten die vóór ingebruikneming van een actief worden gemaakt. 
Naar hun aard kunnen de aanloopkosten worden onderscheiden in: 
 
a. Personeelskosten die gemaakt worden vóórdat patiënten worden opgenomen. Denk 

hierbij aan het werven van directieleden en afdelingshoofden, die zowel bij de bouw als 
bij het rondmaken van de organisatie worden betrokken en aan het in een vroeg stadi-
um aantrekken van (leerling-) verpleegkundigen. 

b. Overige kosten, zoals bestuurs- en advieskosten, die niet aan de onderscheiden inves-
teringen kunnen worden toegerekend, vallen ook onder de aanloopkosten. 
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Aanloopverliezen 
Onder aanloopverliezen worden verstaan verliezen die zijn ontstaan als gevolg van onderbezet-
ting tijdens de aanloopperiode ná de ingebruikneming van de activa. 
 
Emissie- en leningskosten en boeterente 
In de rekeninggroep Emissie- en leningskosten en boeterente worden geboekt: 

- Agio 
- Disagio 
- Bemiddelingsprovisie 
- Boete in geval van vervroegde aflossing 

 
Hoofdregel is dat delging van agio en disagio plaatsvindt over de looptijd van de financiering. 
 
De afschrijving van deze kosten dient tot interest te worden gerekend. In geval van agio is sprake 
van interestbaten.  
 
Overige 
Onder deze rekeninggroep zijn de meest algemene soorten immateriële vaste activa opgenomen. 
Hieronder kunnen onder andere de kosten van hinderwet- en milieuvergunningen worden geacti-
veerd als men deze kosten over meerdere jaren wenst af te schrijven.  
De kosten voor innovatie en ontwikkeling van software kunnen ook hieronder worden geacti-
veerd. 
 
Bouwrente en stichtingskosten dienen onder de materiële vaste activa verantwoord te worden. 
 
In een aantal gevallen kan een object zowel immateriële als materiële kenmerken hebben. 
In hoeverre dit object als immateriële vaste activa of als materiële vaste activa geboekt moet 
worden is afhankelijk van de vraag welk element het meest bepalend is. Als bijvoorbeeld een 
besturingssoftware een integraal onderdeel is van een apparaat dan wordt het object als een 
materieel vast actief aangemerkt. 
 
Materiële vaste activa 
Als materiële vaste activa zijn te beschouwen materiële activa die bestemd zijn om de uitoefening 
van de werkzaamheid van de zorginstelling duurzaam te dienen. 
 
De materiële vaste activa die op basis van financiële lease zijn verkregen, worden eveneens on-
der deze rubriek opgenomen op grond van het feit dat de zorginstelling economisch eigenaar is. 
 
Leasecontracten zijn veelal juridische huurcontracten. Leasecontracten worden aangemerkt als 
financiële leasing als de voor- en nadelen die in samenhangen met de eigendom van het lease-
object gedragen worden door de lessee (geldnemer). Tot de financiële leasing behoren eveneens 
de huurovereenkomst, pachtovereenkomst of huurkoop als deze voldoen aan de definitie van 
een lease-overeenkomst. In die gevallen is opname in de jaarrekening geboden.  
 
De materiële vaste activa worden op grond van artikel 2:366 lid 2 BW in de balans opgenomen of 
in de toelichting vermeld als de rechtspersoon geen juridisch maar economisch eigenaar is van 
de activa.  
 
Tussen financiële lease en operationele lease bestaan tal van tussenvormen.  
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Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de 
juridische vorm van de transactie. Uit het geheel der contractvoorwaarden dient het karakter van 
de lease te worden afgeleid. 
Voorbeelden van situaties waarin de lease gewoonlijk als financiële lease wordt geclassificeerd 
zijn: 
 
a.  de eigendom van het lease-object gaat over naar de lessee aan het einde van de leaseperio-
de; 
b.  de lessee heeft het recht het lease-object te kopen tegen een bedrag ver beneden de ver-
wachte reële waarde van het object op het moment dat dit recht voor het eerst kan worden uitge-
oefend, zodanig dat op het moment van sluiten van de lease-overeenkomst het redelijk zeker is 
dat de optie zal worden uitgeoefend; 
c.  de leaseperiode omvat het belangrijkste deel van de economische levensduur van het lease-
object; 
d.  op het moment van het aangaan van de lease-overeenkomst is de contante waarde van de 
minimale leasebetalingen gelijk of nagenoeg gelijk aan de reële waarde van het lease-object; 
e.  het lease-object is zodanig specifiek dat het, zonder belangrijke modificaties, alleen geschikt is 
voor gebruik door de lessee. 
 
Voor de voorbeelden genoemd onder c. en d. worden wel het 75% respectievelijk het 90%-
criterium gehanteerd. Bij het 75%-criterium wordt bezien of de leaseperiode 75% of meer van de 
economische levensduur van het lease-object bedraagt. Bij het 90%-criterium wordt bezien of de 
contante waarde van de minimale leasebetalingen 90% of meer bedraagt van de waarde van het 
lease-object bij de aanvang van de lease-overeenkomst. Deze criteria kunnen worden be-
schouwd als indicatief. Zoals hiervoor vermeld is de economische realiteit van de transactie door-
slaggevend bij de leaseclassificatie. 
Bron: Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
 
Ter verduidelijking van het criterium kan het volgende worden gesteld. 
Als de leasetermijnen lager worden vastgesteld dan de berekening op basis van de reële waarde, 
moet het lease-object worden gewaardeerd op de lagere contante waarde van de leasetermijnen.  
 
Van het sluiten van het financiële leasecontract en de levering van het lease-object wordt de vol-
gende journaalpost gemaakt: 
 
 0xxx Materiële vaste activa o.b.v. leasecontr.  ! …….  
aan 723 Leaseverplichtingen  !………. 
 
De journaalpost van de vervallen termijnen luidt als volgt: 
 
 723 Leaseverplichtingen !……….  
 4xxx Rentekosten *) !……….  
 4xxx Administratiekosten !……….  
aan 1xxx Crediteuren  !………. 

*)  In deze kosten zijn opgenomen de interest op de lening en de risicotoeslag in verband met wanbetaling.  
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De journaalpost van de jaarlijkse afschrijvingskosten op het lease-object kan als volgt worden 
geboekt: 
 
 4xxx Afschrijvingskosten lease-object !……….  
aan 0xxx Afschrijving lease-object  !………. 
 
Activering van gehuurde goederen is niet toegestaan voorzover de huurder niet de voor- en na-
delen draagt die verbonden zijn aan eigendom van het gehuurde goed. In bedrijfseconomisch 
perspectief gezien is operationele lease in beginsel gelijkwaardig aan huren en leidt die dus niet 
tot activering. De kosten van huur en operationele leasing worden in rubriek 486 geboekt.  
 
Er kan bij een operationele lease toch sprake zijn van een economisch eigendom als er  door de 
lessee (huurder) een lening is verstrekt aan de leasemaatschappij. In dat geval moet het actief 
worden geactiveerd.   
 
Financiële vaste activa 
Onder financiële vaste activa kunnen worden verstaan de financiële activa die bestemd zijn om 
de uitoefening van de werkzaamheid van de zorginstelling duurzaam te dienen. 
 
Hieronder vallen ook leningen aan instellingen of  voorschotten aan personen in het kader van 
hulpverlening. Het gaat om langlopende vorderingen met een contractduur langer dan een jaar.   
 
Onder financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: 
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen; 
- Andere deelnemingen; 
- Vorderingen op groepsmaatschappijen; 
- Vorderingen op verbonden rechtspersonen; 
- Vorderingen op andere rechtspersonen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of 

waarin de rechtspersoon een deelneming heeft; 
- Nog te verrekeningen afschrijvingen inzake niet meer in gebruik zijnde vaste activa; 
- Interest egalisatierekening; 
- Overige effecten en overige vorderingen (waaronder de langlopende vorderingen). 

 
Deelnemingen 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aandelen in een andere rechtspersoon waarmee 
een duurzame relatie is aangegaan. Tot deelnemingen worden ook gerekend de vorderingen met 
betrekking tot samenwerkingsverbanden. Voor de nadere toelichting over dit onderwerp zie de 
Handleiding Jaarverslaggeving Zorginstellingen van Prismant. 
 
Nog te verrekenen afschrijvingen inzake niet meer in gebruik zijnde vaste activa 
Het gaat hierbij om materiële vaste activa die niet meer in gebruik zijn, maar waarvoor nog wel de 
afschrijvingen op basis van de voorgeschreven afschrijvingsduur in het wettelijk budget worden 
vergoed.  
 
Interest egalisatierekening 
Interest egalisatierekening is ontstaan doordat in de periode vóór 1995 het jaarlijkse verschil werd 
geboekt tussen de fictief berekende lineaire aflossing en de annuïteitenlening van de eerste helft 
van de leningsperiode. De rentekosten van de annuïteitenlening in de eerste helft waren over het 
algemeen hoger dan de rentevergoeding in het budget. 
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Het saldo ultimo 1995 van deze grootboekrekening kan met ingang van 1996, volgens de be-
leidsregel van het CTG, in tien jaar worden afgeschreven, tenzij de resterende looptijd van de 
langlopende schuld korter is.  
 
Overige effecten en overige vorderingen 
De overige effecten en overige vorderingen hebben betrekking op de langlopende beleggingen 
en vorderingen met een looptijd langer dan één jaar. 
Onder overige vorderingen en leningen uit bijvoorbeeld incidentele transacties kunnen onder 
andere worden verantwoord: 
- voorschotten of leningen aan personeel en bestuurders; 
- vorderingen ontstaan uit de verkoop van vaste activa; 
- leningen aan instellingen waarmee bijzondere relaties bestaan.   

 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen vormt het saldo van de som van de vaste activa minus de som van de ver-
plichtingen. 
De hoofdindeling van het eigen vermogen is als volgt: 
 
- Kapitaal; 
- Collectief gefinancierd gebonden vermogen; 
- Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen. 

 
Kapitaal 
Onder kapitaal wordt opgenomen  het stichtingskapitaal of het verenigingskapitaal. Met stich-
tings- of verenigingskapitaal wordt bedoeld het bedrag dat bij oprichting bestemd werd voor de 
verwezenlijking van het gestelde organisatiedoel.  
 
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 
Onder Collectief gefinancierd gebonden vermogen worden de reserves opgenomen die voortko-
men uit de subsidieactiviteiten, zorggebonden of collectief gefinancierde activiteiten. Hiertoe be-
horen onder andere: 
 
- Reserve aanvaardbare kosten; 
- AWBZ-gebonden vermogen (onder andere  van thuiszorginstellingen); 
- Bestemmingsreserve (bestemmingsreserve afschrijving inventaris, bestemmingsreserve 

huisvesting enzovoorts). 
 
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen is een vrij besteedbaar vermogen en is ontstaan uit niet-
collectief gefinancierde activiteiten. Voorts betreft het ook het vermogen van werkzame niet-
collectief gefinancierde vermogens van gelieerde rechtspersonen die in het kader van de consoli-
datieplicht zijn opgenomen. 
Tot het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen behoren onder andere de: 
 
- Algemene reserve  
- Bestemmingsreserve 
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Fondsen en fundaties 
Onder fondsen worden gelden verstaan die door derden aan de zorginstelling ter beschikking zijn 
gesteld en die gebruikt mogen worden ter bestrijding van bepaalde uitgaven. 
Onder fundaties worden gelden verstaan die door derden aan de zorginstelling ter beschikking 
zijn gesteld met het oogmerk dat de opbrengst van deze gelden voor een bepaald doel wordt 
aangewend. 
Het essentiële verschil tussen een fonds en een fundatie is dat bij een fonds de gelden ingeteerd 
mogen worden en bij een fundatie de ter beschikking gestelde gelden intact moeten blijven. 
De gelden van de fondsen en fundaties worden als bestemmingsreserve aangemerkt.  
 
Bestemmingsreserve 
Onder bestemmingsreserve worden verstaan de gelden, waaraan door de zorginstelling een be-
stemming is gegeven, maar waarvoor nog geen (externe) verplichtingen zijn aangegaan. 
De bestemmingsreserve wordt gevormd uit de resultaatbestemming. De besteding uit de be-
stemmingsreserve wordt als kosten ten laste van het resultaat geboekt. Bij de winstbestemming 
wordt de vrijval van de bestemmingsreserve verwerkt. Zie ook ‘Verwerking van mutaties in 
voorzieningen en reserves’ 
De meest voorkomende bestemmingsreserves zijn: 
- Bestemmingsreserve afschrijving inventaris; 
- Bestemmingsreserve huisvesting (voorheen ‘Vernieuwingsfonds’). 

 
De bestemmingsreserve komt zowel voor bij het Collectief gefinancierd gebonden vermogen 
als bij het Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen. 
 
Egalisatierekeningafschrijving 
Omdat de posten van de egalisatierekeningafschrijving een specifiek karakter hebben, wordt aan 
de verwerking en presentatie daarvan hier apart aandacht besteed. De dotatie en de onttrekking 
van deze post vinden plaats via de afschrijvingskosten in de resultatenrekening. Er wordt eerst 
een dotatie geboekt, vervolgens de werkelijke afschrijvingen en tot slot de onttrekking aan deze 
post. 
  
De volgende voorbeelden van toevoegingen en onttrekkingen worden verwerkt onder de 
egalisatierekeningafschrijving. 
 
- Het (positief/negatief) verschil tussen in het wettelijk budget aanvaardbare kosten 

verkregen normatieve afschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen minus de werkelijke 
afschrijvingen op die activa, zoals is verwerkt in de resultatenrekening;  

- De jaarlijkse afschrijvingskosten van bouwprojecten die in het verleden a-fonds-perdu zijn 
bekostigd worden onttrokken aan de egalisatierekeningafschrijving. Immers de boekwaarde 
van deze activa zijn bij de stelselwijziging per 1 januari 2000 apart onder de 
Egalisatierekeningafschrijving opgenomen; 

- Het verschil tussen de additionele particuliere financiering en afschrijvingskosten van de 
privaatbekostigde woonvoorzieningen. 

 
Voorzieningen 
Het vormen van voorzieningen die meer het karakter hebben van een reservering voor (toekom-
stige) investeringen of beleid is niet toegestaan, tenzij deze zijn toegestaan door de subsidiënt of 
in de RJ-richtlijnen staan vermeld. 
 
 



 
 

                    Rekeningschema voor zorginstellingen 19 

 

De volgende vormen van voorzieningen zijn toegestaan: 
 
- Voorziening arbeidsongeschiktheidskosten (WAO); 
- Voorziening gedifferentieerde premie (PEMBA). 

 
Met betrekking tot deze voorzieningen kan het een en ander worden vermeld. 
 
Op grond van Richtlijn 252 van de RJ (alinea 223) is de zorginstelling verplicht een voorziening te 
treffen voor het in de toekomst door te betalen loon als: 
 
- de werknemer op balansdatum geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid is verklaard in 

het kader van de WAO; 
- de zorginstelling direct de verplichting heeft tot het doorbetalen van het loon. 
 
De zorginstelling kan op grond van Richtlijn 252 van de RJ (alinea 225) een voorziening vor-
men voor het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies (het gedifferentieer-
de deel) die de Wet PEMBA voorschrijft. De hoogte van de gedifferentieerde premie is afhan-
kelijk van de arbeidsongeschiktheidslasten die de zorginstelling in het verleden heeft veroor-
zaakt. 

 
Het obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector is een voorwaardelijke verplichting, waarvoor geen 
voorziening mag worden getroffen als er geen gerechtvaardige verwachting bestaat dat het obli-
go wordt ingeroepen. Indien dit wel het geval is dan is het treffen van een voorziening of het op-
nemen van een schuld toegestaan. 
 
Verwerking van mutaties in voorzieningen en reserves 
Het onderscheid tussen een voorziening en een (bestemmings-)reserve wordt uitgelegd in de 
Prismant-publicatie ‘Handleiding Jaarverslaggeving Zorginstellingen’. Zoals daarin vermeld, wordt 
ingeval van een bestemmingsreserve door een (bestuurs-)besluit aan een deel van het eigen 
vermogen een bepaalde bestemming gegeven, teneinde in de toekomst over middelen te 
beschikken om een bepaald doel te realiseren. 
Een voorziening dient echter ter dekking van onzekere, toekomstige verplichtingen, verliezen en 
risico’s. Voorzieningen bedoeld voor een gelijkmatige verdeling van kosten zijn op grond van 
artikel 5 lid 2 van de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen niet toegestaan, tenzij het 
vormen van een dergelijke voorziening in overeenstemming is met de specifieke 
subsidievoorwaarden. 
 
Uitgaven die ten laste van een voorziening komen kunnen, rechtstreeks ten laste van de 
voorziening verantwoord worden. Op deze wijze worden deze kosten niet via de 
resultatenrekening verantwoord, maar in de toelichting op het verloop van de desbetreffende 
voorziening. 
 
Toevoegingen aan reserves vinden plaats nadat het exploitatieresultaat is vastgesteld 
(resultaatbestemming), en worden als zodanig niet in de resultatenrekening opgenomen. 
Uitgaven die ten laste van een (bestemmings)reserve komen, dienen normaal via de 
resultatenrekening verantwoord te worden. Via resultaatbestemming kan vervolgens het daarmee 
gemoeide bedrag aan de desbetreffende (bestemmings)reserve onttrokken worden.  
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De verdere toelichting staat in ‘489200 Dotaties aan voorzieningen en onttrekkingen aan 
bestemmingsreserves’  
  
Langlopende schulden 
Schulden moeten op basis van de wet onderscheiden worden naar looptijd. Schulden met een 
resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangemerkt als langlopende schulden. 
Het onderscheid tussen langlopende schulden en kortlopende schulden geschiedt in beginsel op 
basis van hetgeen overeengekomen is met betrekking tot de betalingstermijnen. Met bepalingen 
inzake de vervroegde opeisbaarheid behoeft alleen rekening te worden gehouden indien aanne-
melijk is dat de schuldeiser van die bevoegdheid gebruik zal maken. De langlopende verplichtin-
gen vormen in feite een tegenboeking van een substantieel deel aan de materiële vaste activa, 
waarvoor een beperkt zakelijk of duurzaam persoonlijk recht geldt. De bepaling van de grootte 
waarop langlopende leningen kunnen worden aangetrokken staat omschreven in het protocol 
voor evenwichtig balansbeheer en de beleidsregel Rentenormering. 
 
Bij huurkoop en financiële lease is geen sprake van juridische eigendom, maar  van economische 
eigendom. De schuld als gevolg van de te betalen leasetermijnen worden aan de creditzijde van 
de balans onder langlopende verplichtingen opgenomen. 
 
Het korte termijndeel van de langlopende schulden, dat wil zeggen het deel dat het volgende 
boekjaar vervalt, dient bij het opmaken van de balans overgeboekt te worden naar de kortlopen-
de schulden. 
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Hoofdrubriek 1: Vlottende activa en passiva 
 
 
Tot rubriek 1 behoren de vlottende activa en passiva. In deze rubriek worden de zogenaamde 
financiële rekeningen opgenomen, te weten: 
 
- Vorderingen en schulden op korte termijn 
- Financieringstekort en -overschot 
- Transitorische activa en passiva (overlopende posten) 
- Tijdelijke beleggingen  
- Betalingsmiddelen 

 
Financieringstekort en -overschot 
Financieringstekort en -overschot is verschil het aan het einde van het boekjaar tussen het wette-
lijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte 
vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het budget. 
 
Tijdelijke beleggingen 
De tijdelijke beleggingen, waaronder effecten, worden onder de vlottende activa gerubriceerd, 
indien het aanhouden van een duurzaam belang niet wordt beoogd. 
 
Voorziening dubieuze debiteuren 
Het totaal bedrag aan vermoedelijke oninbare vorderingen per balansdatum kan door middel van 
een voorziening voor dubieuze debiteuren tot uitdrukking worden gebracht. 
De journaalpost kan als volgt worden geboekt: 
 
 48xx  Dotatie voorziening dubieuze debiteuren !……….  
aan 12xx Voorziening dubieuze debiteuren  !………. 
 
Definitief oninbare vorderingen dienen afgeboekt te worden ten laste van deze voorziening: 
 
 12xx Voorziening dubieuze debiteuren !……….  
aan 12xx Vorderingen op debiteuren.  !………. 
 
Verplichtingen uit hoofde van kassiersfunctie 
Met het begrip  kassiersfunctie wordt bedoeld dat een zorginstelling gelden ontvangt en deze 
uitsluitend doorsluist naar een derde partij, waarbij de laatste verantwoordelijk is voor de beste-
ding. Deze gelden kunnen bijvoorbeeld zijn subsidies, contributies of bijdragen. 
Dergelijke ontvangsten worden als zodanig gecorrigeerd in de resultatenrekening van de zorgin-
stelling. De correctie geschiedt als volgt: 
 
 82xx Opbrengst subsidie e.d. !……….  
aan 15xx Verplichtingen uit hoofde van kassiersfunctie  !………. 
 
Aangezien de subsidieaanvrager meestal uiteindelijk verantwoording moet afleggen aan de sub-
sidiegever, zal per geval bekeken moeten worden of er sprake is van uitsluitend een kassiers-
functie. 
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Hoofdrubriek 2:  Tussenrekeningen 
 
 
In deze rubriek zijn de zogenaamde controlerende tussenrekeningen ondergebracht. Als het 
grootboek over een bepaalde periode geheel is bijgewerkt dan moet de rekening ‘glad lopen’. Het 
karakter van de rekeningen in deze groep is dat de boekingen van voorlopige aard zijn. Eén van 
de toepassingen zou kunnen zijn voor de registratie van:  
 
- Ontvangen vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget   
- Toegekend c.q. berekend wettelijk budget  

 
Het gebruik van deze rekeningen kan aan de hand van de volgende journaalpost worden geïllu-
streerd: 
 
 1XX  Ontvangen vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 
aan 2XX  Tussenrekening ontvangen vergoedingen ter dekking van het wettelijk 
                      budget    
                                                                            
 1XX  Toegekend c.q. berekend wettelijk budget 
 2XX  Tussenrekening Ontvangen vergoedingen ter dekking van het wettelijk  
                             budget 
aan 811  Toegekend wettelijk budget 
 
Zorginstellingen die de loonkosten willen verdelen over de diverse locaties of afdelingen die bin-
nen de zorginstelling aanwezig zijn kunnen de kosten als volgt boeken: 
 
 4XX Loonkosten locatie/afdeling 1 !……….  
 4XX Loonkosten locatie/afdeling 2 !……….  
 4XX Loonkosten locatie/afdeling 3 !……….  
 4XX Loonkosten locatie/afdeling 4 !……….  
aan 2XX Tussenrekening lonen  !………. 
 
 2XX  Tussenrekening lonen !……….  
aan 15xx  Af te dragen loonheffing  !………. 
aan 15xx  Af te dragen premies sociale lasten  !………. 
aan 15xx  Af te dragen premies PGGM  !………. 
aan 13xx  Giro / Bank  !………. 
 
Een andere toepassing van een tussenrekening is het verzamelen van bepaalde kosten, omdat 
nog niet duidelijk is of deze kosten dienen te worden geactiveerd dan wel ten laste van de exploi-
tatie moeten worden gebracht. 
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Hoofdrubriek 3: Voorraden 
 
 
In hoofdrubriek 3 worden de voorraden van verschillende aard geboekt. 
Als voorraden zijn te beschouwen goederen die zijn bestemd om te worden verbruikt bij het ver-
lenen van de verschillende diensten van zorginstellingen. 
 
Over het algemeen wordt de technische voorraad bijgehouden. Het is in de praktijk niet gebruike-
lijk om goederen in bestelling in de voorraad op te nemen, ondanks het feit dat de zorginstelling 
hierover prijsrisico draagt. 
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Hoofdrubriek 4: Kosten 
 
 
In de hoofdrubriek 4 zijn alle grootboekrekeningen opgenomen voor het registreren van de kosten 
die voortvloeien uit de exploitatie. 
Deze kosten worden dan ook wel de lasten uit gewone bedrijfsvoering genoemd. Hiermee wor-
den bedoeld alle kosten die gemaakt worden om de primaire doelstelling van de zorginstelling te 
realiseren. 
 
Tot deze kosten worden ook gerekend de kosten die gemaakt worden voor het in opdracht van 
derden realiseren van diensten en verrichtingen die gerekend worden tot de normale bedrijfsacti-
viteiten van de zorginstelling. 
Voorbeelden hiervan zijn laboratoriumonderzoeken voor derden, maar ook maaltijdverstrekking 
en administratieve dienstverlening door afdelingen en diensten die gerekend worden tot de zorg-
instelling. 
De reden om deze kosten ook in hoofdrubriek 4 te verantwoorden als lasten uit de gewone be-
drijfsvoering van de zorginstelling (en niet bijvoorbeeld in hoofdrubriek 9 ) is, dat het om dezelfde 
typen activiteiten gaat die de instelling vanuit haar primaire doelstelling uitvoert. Daarbij maakt zij 
gebruik van dezelfde soorten personele en materiële middelen. De kosten daarvan zijn daardoor 
bovendien moeilijk te scheiden van de kosten van deze activiteiten voor de eigen bedrijfsvoering. 
 
Wanneer de rechtspersoon naast de zorginstelling nog andere activa en activiteiten beheert die 
feitelijk niets met de zorginstelling en de doelstelling te maken hebben, kunnen de baten en las-
ten daarvan in hoofdrubriek 9 verantwoord worden. 
 
Onderscheid tussen kosten en opbrengsten 
 
In hoofdrubriek 4 Kosten worden alle uitgaven geboekt die als exploitatiekosten uit gewone be-
drijfsuitoefening worden verantwoord. 
Uitgaven in het kader van investeringen vallen hier buiten. Investeringen worden geactiveerd op 
de balans en alleen de jaarlijkse afschrijvingen worden als kosten in de hoofdrubriek 4 verant-
woord.  
Naast deze uitgaven worden ook dotaties aan voorzieningen als kosten in hoofdrubriek 4 ver- 
antwoord. Uitgaven ten laste van voorzieningen worden niet in hoofdrubriek 4 verantwoord. Deze 
uitgaven worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht. 
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden in principe plaats nadat het exploitatieresul-
taat is bepaald,en worden niet via de resultatenrekening verwerkt. 
 
Tegenover hoofdrubriek 4 staat hoofdrubriek 8 Opbrengsten waarin de inkomsten worden ver-
antwoord die als opbrengsten uit gewone bedrijfsvoering dienen ter dekking van de kosten in 
hoofdrubriek 4. 
Deze opbrengsten betreffen niet alleen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten. Ook alle 
ontvangsten van derden voor geleverde producten en diensten en voor het 
beschikbaar stellen van personeel aan derden vallen hieronder, evenals andere opbrengsten 
zoals subsidiegelden en dergelijke. 
 
Met het onderscheid tussen hoofdrubriek 4 en 8 wordt voldaan aan een algemene eis aan exter-
ne jaarverslaggeving, namelijk het gescheiden (niet gesaldeerd) weergeven van kosten en op-
brengsten. 
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Achtergrond van dit principe is dat door saldering in feite niet alle activiteiten en daarmee samen-
hangende kosten en opbrengsten verantwoord worden. Daardoor wordt niet het vereiste inzicht 
geboden in de samenstelling en totstandkoming van het resultaat. 
Het salderen van kosten en opbrengsten is dus in strijd met dit principe. 
Toch kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waarvoor een uitzondering op deze regel wen-
selijk is. 
 
Uitgangspunten Kosten en Opbrengsten 
 
1. Alle kosten van personeel en activiteiten waarvoor de instelling verantwoordelijk is, dienen 

door de instelling verantwoord te worden. Ongeacht de wijze waarop deze bekostigd wor-
den (uit het budget voor aanvaardbare kosten, uit vrijwillige bijdragen e.d.) of voor wie deze 
kosten gemaakt worden (cliënten/ bewoners, personeel of derden); moeten de kosten vol-
ledig verantwoord worden.  

 
Voorbeeld 1 
Twee instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een gesubsidieerde activiteit. Wanneer 
daarvoor personeel van een van de instellingen wordt ingeschakeld, dienen deze personele kos-
ten niet gesaldeerd te worden met de daarvoor ontvangen subsidiegelden. De instelling blijft im-
mers arbeidsrechtlijk verantwoordelijk voor dit personeel.  
Wanneer uitsluitend in het kader van een dergelijke activiteit personeel wordt aangetrokken 
waarvoor beide instellingen (arbeidsrechtlijk) verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld door twee deel-
tijdarbeidscontracten), kunnen de ontvangen subsidiegelden daarvoor over beide instellingen 
worden verdeeld. Ook hier wordt het kostendeel niet gesaldeerd met de dekking daarvoor. 
 
Voorbeeld 2 
Door zorginstellingen worden (op vrijwillige basis) van bewoners bijdragen geïnd en aangewend 
voor diverse activiteiten voor bewoners waarvoor geen overheidsgelden beschikbaar worden 
gesteld. Wanneer de instelling vanuit haar doelstelling de uitvoering van deze activiteiten tot haar 
taken rekent en daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, dienen de kosten en opbrengsten 
daarvan ook afzonderlijk verantwoord te worden. 
 
2. De term ‘doorberekende kosten’ heeft in principe alleen betrekking op interne doorbere 

kening van kosten tussen verschillende afdelingen en diensten. Deze term is misleidend 
voor aan derden in rekening gebrachte bedragen voor verrichte diensten, omdat het geen 
kosten maar opbrengsten zijn. Zelfs al zou dit tegen kostprijs geschieden. 

 
Uitzonderingen 
 
Op deze twee uitgangspunten zijn de volgende uitzonderingen mogelijk: 
a. Kassiersfunctie 
b. Gezamenlijke inkoopactiviteiten 
c. Ontvangen ziekengeld 
 
Ad a.   Een eerste uitzondering op deze twee uitgangspunten kan gemaakt worden voor ont-
vangsten en uitgaven waarvoor de instelling uitsluitend een ‘kassiersfunctie’ vervult. Dat wil zeg-
gen, de instelling ontvangt gelden (subsidies, contributies, bijdragen) en verstrekt deze weer aan 
een derde partij. Hierbij is de laatste verantwoordelijk voor de besteding, exploitatie en daarmee 
de verantwoordingsplicht van de instelling. 
Voorbeeld. 
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Een instelling ontvangt subsidie en sluist deze door naar een instantie die verantwoordelijk is 
voor de aanwending daarvan. 
Aangezien de subsidieaanvrager veelal uiteindelijk verantwoording moet afleggen aan de subsi-
diegever, zal per geval bekeken moeten worden in hoeverre er sprake is van uitsluitend een kas-
siersfunctie. 
 
Ad b. Een tweede uitzondering kan gemaakt worden voor gezamenlijke inkoopactiviteiten. De 
inkopende instelling zal dan inkoopwaarde van de goederen kunnen salderen met de van de ver-
bruikende instelling ontvangen bedragen. 
Of vergoedingen voor gemaakte administratie- en voorraadkosten op de desbetreffende kosten-
soorten gesaldeerd worden danwel als opbrengst/vergoeding voor verleende diensten worden 
verantwoord, wordt aan de instelling overgelaten. 
 
Ad c. Een derde uitzondering betreft het ontvangen ziekengeld. Dit wordt gecrediteerd binnen de 
salarissen. 
 
Rubriek 41 Salarissen; vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid 
 
Onderscheid tussen salarissen, vergoedingen en uitbestede werkzaamheden 
 
In rubriek 41 wordt onderscheid gemaakt tussen ‘salarissen’ en ‘vergoedingen voor niet in loon-
dienst verrichte arbeid ’, terwijl in de overige kostenrubrieken ‘uitbestede werkzaamheden’  ver-
antwoord kunnen worden. 
 
De vacatiegelden van de leden van Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen worden 
verantwoord op rekening 453910 Bestuurskosten/vacatiegelden, voorzover de vergoeding niet 
meer bedraagt dan in de regeling van de loonbelasting voor vrijwilligers is toegestaan.  
Er is sprake van bezoldiging van de bestuurder of commissaris als men meer krijgt dan de werke-
lijk gemaakte kosten of de toegestane vergoeding. In dat geval dienen de kosten onder rubriek 
41 te worden geboekt. 
 
Voor het onderscheid tussen de verschillende kostensoorten kunnen de volgende criteria gehan-
teerd worden: 
 
Bij salariskosten is sprake van in dienstbetrekking verrichte arbeid op basis van een arbeidsover-
eenkomst. De instelling treedt op als werkgever en is uit dien hoofde inhoudingsplichtig voor de 
loonbelasting en premieheffing. 
Bij vergoedingen is geen sprake van een dienstbetrekking. De instelling is niet inhoudingsplichtig. 
Het personeel voert de door haar opgedragen werkzaamheden echter wel uit onder de (directe) 
leiding van de instelling, en maakt daarbij veelal gebruik van faciliteiten, materialen en gereed-
schappen van de instelling. Voorbeelden hiervan zijn: 
- uitzendkrachten, stagiaires en freelance medewerkers; 
- oproep- en invalkrachten voor zover de instelling daarvoor niet inhoudingsplichtig is; 
- medische en andere specialisten niet in loondienst; 
- Bij uitbestede werkzaamheden worden werkzaamheden niet uitgevoerd onder leiding van 
 de instelling. Hiervoor koopt de instelling diensten in en geeft aan derden opdracht tot uit 
 voering en leiding van dergelijke werkzaamheden.  
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Voorbeelden hiervan zijn: 
- schoonmaakwerkzaamheden (veelal op contractbasis) door een (extern) schoonmaakbe-

drijf 
- laboratoriumverrichtingen door een extern laboratorium. 

De daarmee gemoeide kosten worden niet als personele maar als materiële kosten 
beschouwd en worden daarom verantwoord in de rubrieken 43 en volgende. 
 
Indeling rubriek 41 
 
Rekeninggroepen 411 tot en met 415 
In de rekeninggroepen 411 tot en met 415 zijn de grootboekrekeningen voor salarissen opgeno-
men. 
 
Als onderscheidend criterium ten opzichte van de sociale kosten kan gesteld worden dat: 
- salarissen betrekking hebben op uitbetalingen aan personeel op grond van een (collectie-

ve) arbeidsovereenkomst en als zodanig inkomsten voor de werknemer vormen, waarop 
inkomstenbelasting en premieheffing van toepassing zijn; 

- sociale kosten voortvloeien uit wettelijke dan wel sociale verplichtingen van de werkgever, 
die niet leiden tot rechtstreekse uitbetalingen door de werkgever aan het personeel, zoals 
betaalde (verzekerings-)premies in verband met ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschikt-
heid en pensioen. 

 
Op grond van dit onderscheid worden tot de salarissen gerekend: 
 
- Brutosalaris (volgens inschalingtabellen) inclusief doorbetaalde salarissen tijdens ziekte; 
- Vakantiebijslag; 
- Vergoedingen voor overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en 

slaapdienst; 
- Eindejaarsuitkeringen e.d. 

 
Vergoedingen voor salariskosten die aan derden in rekening zijn gebracht, bijvoorbeeld in het 
kader van detacheringovereenkomsten, worden conform de uitgangspunten inzake het onder-
scheid tussen kosten en opbrengsten verantwoord in rubriek 82. 
 
Voor de onderverdeling van de salarissen op het 3e  en 4e  cijfer van de grootboekrekening (de 
zogenaamde rekeninggroepen) is uitgegaan van de indeling van functies volgens het systeem 
van de Functiewaardering voor de gezondheidszorg (FWG), te weten: 
 

411 Algemene en administratieve functies 
412 Hotelfuncties 
413 Patiënt- c.q. bewonergebonden functies 
415 Terrein- en gebouwgebonden functies 

 
Door deze indeling sluit de financiële administratie direct aan op de personele administratie. In de 
coderingslijst van rubriek 41 is van de gebruikte FWG-benamingen voor kernfuncties en referen-
tienamen uitputtend gebruikgemaakt. 
 
Indien een personeelslid meer dan één functie vervult, kan bij de boeking het salaris eventueel 
worden gesplitst naar het inzicht van de instelling. 
Indien niet wordt gesplitst vindt de boeking van het salaris plaats naar de hoofdfunctie.  
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Teneinde onderlinge bedrijfsvergelijking resp. landelijke uniforme enquêtering mogelijk te maken 
wordt dringend geadviseerd: 
- niet af te wijken van de indeling op het eerste vijfcijferige coderingsniveau van rekening-

groepen 
- alle salariscomponenten (brutosalaris, toeslagen en het doorbetaalde salaris tijdens ziekte) 

de eerste viercijferige rekeninggroep te administreren.      
 
Grootboekrekeningen binnen 411 tot en met  415  
De indeling van deze rekeninggroepen naar vier- of meercijferige grootboekrekeningen wordt 
geheel aan de instelling zelf overgelaten.  
 
Verwerking ziekengeld 
In de praktijk blijkt de verwerking van salarissen tijdens ziekte en terugontvangen ziekengeld op 
uiteenlopende wijze te geschieden.  
Om onderlinge bedrijfsvergelijking en landelijk uniforme gegevensverzameling mogelijk te maken 
wordt aanbevolen ten minste de volgende uitgangspunten in acht te nemen:  

 
- Doorbetaalde salarissen tijdens ziekte worden normaal onder de desbetreffende functieca-

tegorieën opgenomen. Hiervoor kan eventueel een afzonderlijke grootboekrekening binnen 
dezelfde rekeninggroep worden gebruikt. 

 
- De suppletie (het verschil tussen doorbetaalde salariskosten en ontvangen ziekengeld) 

wordt onder de rubriek 419 opgenomen. Daartoe worden de doorbetaalde salarissen naar 
rekeninggroep 419 overgeboekt. Vervolgens worden de ontvangen ziekengelden op reke-
ninggroep 419 gecrediteerd. Het saldo is de suppletie. 

 
- Om ook per FWG-functiefamilie inzicht te krijgen in de salarissen tijdens de ziekte is in re-

keninggroep 419 een nadere onderverdeling opgenomen. Deze sluit aan op de perso-
neelscategorieën in de rekeninggroep 411 t/m 415. 

 
Rekeninggroepen 416 tot en met  418 
Naast de salariskosten van personeel in loondienst van de instelling worden in rubriek 41 de ver-
goedingen voor personeel niet in loondienst verantwoord. Deze zijn onderverdeeld in de volgen-
de rekeninggroepen. 
 

416 Andere vormen van honorering 
417 Stagiaires 
418 Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid 

 
417 Stagiaires 
Onder stagiaires worden hier verstaan, diegenen die een opleiding volgen aan scholen of univer-
siteiten,en gedurende (een) bepaalde periode(n) praktijkervaring moeten opdoen voor hun oplei-
ding en als zodanig niet onder de regelingen van het (minimum-)jeugdloon vallen.  
 
418 Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid  
Deze rekeninggroep is bedoeld voor alle vergoedingen aan personeel dat niet in loondienst en 
als uitzendkracht binnen de instelling werkzaam is. Hierbij kan gedacht worden aan uitzendkrach-
ten, vergoedingen voor freelance bezigheidstherapeuten, consulenten, medisch adviseurs, do-
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centen en dergelijke, maar ook voor medisch specialisten die niet in loondienst van de instelling 
werken. Denk bijvoorbeeld ook aan kappers en assistenten voor de eredienst en dergelijke. 
 
Rubriek 42 Loonheffing, Sociale kosten en andere personeelskosten 
 
420 Eindheffing en afdrachtvermindering 
Eindheffing 
Er zijn bepaalde vormen van loon waarover loonheffing wordt geheven in de vorm van een eind-
heffing. Op onder andere de volgende (loon)vormen wordt een eindheffing toegepast.  

 
- Spaarloonregeling 
- Moeilijk individualiseerbaar loon 
- Naheffingsaanslagen 

 
Deze vorm van loonheffing wordt niet ingehouden op het loon van de werknemer, maar komt 
volledig voor rekening van de werkgever (zorginstelling). 
 
Afdrachtvermindering 
Loonkostensubsidie behoort tot de afdrachtvermindering loonbelasting en vloeit voort uit de Wet 
vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (WVA). 
De zorginstelling c.q. de werkgever die recht heeft op een of meer afdrachtverminderingen hoeft 
minder loonheffing af te dragen dan is ingehouden. 
 
Onder andere deze afdrachtverminderingen komen hiervoor in aanmerking. 
- Afdrachtvermindering langdurig werklozen 
- Afdrachtvermindering lage lonen 
- Afdrachtvermindering scholing non-profit 
- Afdrachtvermindering kinderopvang 
- Afdrachtvermindering Arbo non-profit  
- Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof 

 
421 Berekende totale sociale kosten 
Instellingen die voor de interne rapportering gebruikmaken van begrote sociale kosten, kunnen dit 
met gebruikmaking van deze rekeninggroep in de boekhouding verwerken. 
 
4224  Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen 
Het aandeel van de premies in de sociale verzekeringen kunnen bestaan uit de volgende ele-
menten. 
 
- AWF-premie 
- Wachtgeldpremie 
- ZFW-premie  
- WAO premie (inclusief gedifferentieerde premie) 

 
WAO-premie 
De WAO-premie bestaat uit twee delen: 
- een basispremie  
- een gedifferentieerde premie 
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De basispremie is voor iedere zorginstelling gelijk. Uit deze premie worden de WAO-uitkeringen 
betaald van mensen die al langer dan vijf jaar arbeidsongeschikt zijn.  

 
De gedifferentieerde premie verschilt per zorginstelling. Naarmate meer werknemers uit een 
zorginstelling in de WAO terechtkomen, zal er meer premie moeten worden betaald. Als in een 
zorginstelling in verhouding tot het landelijke gemiddelde maar weinig werknemers een beroep 
doen op de WAO, wordt  beloond met een lagere premie.  
Conform de richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving wordt de gedifferentieerde WAO-
premie tot de sociale kosten gerekend. 
Hoewel de gedifferentieerde WAO-premie na afloop van de periode (jaar) wordt vastgesteld, 
wordt ervan uitgegaan dat deze wordt toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 
heeft. 
 
4233 Kosten voorgeschreven kleding 
Geadviseerd wordt het begrip kleding een zo ruim mogelijke inhoud te geven en hieronder niet 
alleen doktersjassen, operatiekleding, schorten polikliniek en dergelijke te begrijpen, maar ook 
specifieke kleding ter bescherming van het personeel.  
Wanneer bijvoorbeeld handschoenen uitsluitend dienen ter bescherming van de patiënt of bewo-
ner moeten deze kosten op rekeninggroep 465 verantwoord worden.  
De wijze waarop de instelling de kleding verkrijgt, is niet relevant. Dus ook bij huur of leasing 
dient boeking in de rekeninggroep 4233 c.q. 465 plaats te vinden.  
 
4235 Vergoedingen (Reiskosten)  
Op deze rekening dienen alle reiskosten te worden geboekt die verband houden met het woon-
werkverkeer, dus ook in geval van bereikbaarheidsdiensten.  
 
4235 Vergoedingen (Huursuppleties)  
Deze rekening heeft betrekking op een eventuele tegemoetkoming van de instelling in de huur 
van een personeelslid als gevolg van onevenredig hoge woninghuur bij woonschaarste. 
 
4237 Kinderopvang door derden  
Er wordt ervan uitgegaan dat bij kinderopvang in eigen beheer, indien wenselijk, een kosten- 
plaatstoerekening wordt gehanteerd en dat de betaalde salariskosten ten laste van rubriek 41 
worden geboekt.  
 
Rubriek 43 Kosten van voeding 
In rubriek 43 Kosten van voeding worden de materiële kosten verantwoord die verband houden 
met de bereiding en verstrekking van maaltijden en andere voedingsproducten.  
 
De vergoedingen voor maaltijden en andere voedingsproducten verkregen van eigen personeel 
of derden, moeten worden verantwoord op de rekeninggroep 832 Opbrengsten maaltijden en 
andere consumpties.  
 
Wanneer een instelling een eigen voedingsmiddelenbedrijf exploiteert (bijvoorbeeld een groente-
tuin), wordt geadviseerd de kosten van het eigen verbruik te waarderen op basis van de markt-
waarde (veilingprijs, grossiersprijs, et cetera).  
Voor de te volgen boekingsprocedure wordt verwezen naar de toelichting op rekeninggroep 
491000 Hulpbedrijven.  
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Desgewenst kunnen de rekeningen in rubriek 43 worden gesplitst naar aankopen gereed product 
van derden en zelfgeproduceerde voedingsmiddelen. 
 
Bewonersgelden 
In met name de sectoren geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg komt het voor dat 
bewoners geld krijgen voor huishouding en boodschappen. Daartoe zijn in de rubrieken 43, 44 en 
45 rekeninggroepen opgenomen, dit zijn Voedingsgeld (433), Huishoudgeld (445) en Zakgeld 
(468). In deze rekeninggroepen kunnen de cash-uitbetalingen aan bewoners worden geboekt. 
Voor zover deze kosten gedekt worden door middelen die buiten het budget om verkregen wor-
den, bijvoorbeeld vanuit een bewonersfonds, wordt geadviseerd deze middelen als opbrengsten 
te verantwoorden in rekeninggroep 829 Overige opbrengsten. 
 
Aanschaffings- en onderhoudskosten 
Aanschaffingen kunnen: 
- geactiveerd en afgeschreven worden door middel van de rubriek 01 resp. 48 
- rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht via afzonderlijke rekeninggroe-

pen in de rubrieken 43 tot en met 46. Deze worden aangemerkt als kleine aanschaffingen. 
 
De vraag in hoeverre kosten mogen worden geactiveerd is afhankelijk van de verwachting dat de 
geactiveerde post door middel van toekomstige opbrengsten kan worden terugverdiend. De re-
den om kosten te activeren is dat activering tot verbetering van de solvabiliteit leidt.  
Om pragmatische redenen is in de praktijk een vuistregel ontwikkeld om uitgaven onder een be-
paald bedrag niet te activeren. Over het algemeen zijn dat uitgaven variërend van ! 450,- tot ! 
950,- en is afhankelijk van de grootte van de instelling.  
 
 Onderhoudskosten worden gesplitst in: 
- onderhoudskosten van terreinen, gebouwen en installaties, die geboekt worden in rubriek 

47, inclusief de dotaties aan onderhoudsvoorzieningen;  
- onderhoudskosten van apparatuur en dergelijke die in afzonderlijke rekeninggroepen in de 

rubrieken 43 tot en met 46 verantwoord kunnen worden. 
 
Op deze wijze wordt zoveel mogelijk aangesloten op de functionele indeling van de materiële 
kosten over de rubrieken 43 tot en met 46. 
 
Binnen de rekeninggroepen in rubriek 43 tot en met 46 wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
aanschaf- en onderhoudskosten. Beide worden geboekt in de rekeninggroepen 432, 455 en 466. 
 
Indien wenselijk kan een dergelijk onderscheid als volgt gemaakt worden: 
- (Kleine) aanschaffingen 
- Kosten onderhoudscontracten 
- Overig onderhoud door derden 
- Overige onderhoudskosten 

Hierdoor wordt ook inzicht geboden in de verschillen tussen instellingen over uitbesteed onder-
houd en onderhoud in eigen beheer. 
 
Voor zover wenselijk en van toepassing kan een dergelijke onderverdeling ook binnen de drie- of 
viercijferige rekeninggroepen in rubriek 44 worden aangebracht, eventueel op het zesde cijfer. 
 



 
 

                    Rekeningschema voor zorginstellingen 35 

 

In dit kader wordt geadviseerd om ook de kosten van reparaties en het verhelpen van storingen 
onder de onderhoudskosten te boeken. Voor het onderscheid tussen installaties en apparatuur 
kan het Artikel Object/classificatie Coderingssysteem (AOC-classificatie) gebruikt worden. 
Doel van de AOC-codes is het verschaffen van referentiemateriaal aan instellingen die het voor-
nemen hebben met een (geautomatiseerde) vorm van registratie van gegevens over materiele 
voorzieningen te beginnen. Het gaat hierbij vooral om gegevens van bedrijfseconomische en 
technische aard. De AOC-codering bestaat uit vier clusters: gebouwen en terreinen, installaties, 
inventarisgoederen en verbruiksgoederen. 

 
Rubriek 44 Andere hotelmatige kosten 
Deze kostengroep bevat de materiële kosten die aan de hotelfunctie van de instelling kunnen 
worden toegerekend, met uitzondering van de kosten van voeding. 

 
Voor een eventueel te hanteren onderscheid tussen aanschaffingskosten en onderhoudskosten, 
zie: de toelichting bij rubriek 43. 
 
443000 Vervoerskosten 
In deze rekeninggroep worden alle vervoerskosten met betrekking tot patiënten en goederen 
verantwoord. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vervoer binnen (het terrein van) de in-
stelling en vervoer van en naar de instelling (per eigen vervoer, taxi, ambulance of openbaar ver-
voer). 
 
Onder deze vervoerskosten vallen niet: 
- Dienstreizen; deze worden geboekt op rekening 453300 
- Reiskosten woon- en werkverkeer; deze worden geboekt op rekening 423500 
- Reiskosten van sollicitanten; deze worden geboekt op rekening 423100. 
- Reiskosten als onderdeel van een tegemoetkoming in studiekosten; deze worden geboekt 

op rekening 423200. 
 
Rubriek 45 Algemene kosten 
 
451100 Kantoorbenodigdheden en -apparatuur  
In deze rekeninggroep worden alle administratieve aanschaffings- en verbruikskosten geboekt, 
met uitzondering van de in rekeningnummer 451500 Kosten van automatisering verantwoorde 
kosten. 
 
Zo wordt op rekeningnummer 451100 Kantoorbenodigdheden, de verbruikskosten van het kopië-
ren geboekt, bijvoorbeeld de prijs per kopie maal het aantal gemaakte kopieën, inclusief onder-
houds-, reparatie- en storingskosten. Afschrijvingskosten van geactiveerde kopieerapparatuur 
dient echter in rubriek 48 geboekt te worden. 
Indien een integrale prijs per kopie (inclusief afschrijving, onderhoud, lease, et cetera.) is over-
eengekomen met de leverancier, dan worden deze kosten ook binnen rekeningnummer 451100 
geboekt. 
 
Op 451100 worden ook verbruiksgoederen als diskettes, linten en stickervellen geboekt. Niet 
geactiveerde computerapparatuur wordt geboekt in rekeningnummer 451500 Kosten van auto-
matisering. 
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451500 Kosten van automatisering 
In deze rekeninggroep worden niet-geactiveerde kosten van software en (rand-)apparatuur ge-
boekt. Hieronder vallen ook de kosten van geleverde computerfaciliteiten door derden. 
Bij dit laatste is het van belang om deze diensten te onderscheiden van de onder 451600 Kosten 
van administratieve diensten door derden. 
 
Dit geldt in twee gevallen. 

- Indien de complete administratieve voorbereidingen en afwerking voor computerhande-
lingen door de instelling zelf worden verzorgd, dan is er sprake van geleverde computer-
faciliteiten. 

- Indien een extern bedrijf ook (een deel van de) administratieve diensten overneemt (zo-
als bijvoorbeeld het vervaardigen van salarisstroken) dan kan gesproken worden van 
administratieve diensten door derden. 

De zelfgemaakte kosten van administratie worden gesplitst naar de verschillende kostensoorten 
(salarissen, kosten software, etc.) 
 
453200 Bijdragen, lidmaatschappen en literatuur 
Onder dit rekeningnummer kunnen onder meer de niet-productiegebonden kosten van samen-
werkingsverbanden verantwoord worden.  
 
Kosten van productiegebonden activiteiten kunnen geboekt worden op de desbetreffende reke-
ning zoals 423200 Opleiding en vorming; 451500 Automatisering; 4621100 Apotheek; 462400 
Inkoop bloed en bloedproducten en dergelijke.  
 
454200 Verzekeringen en schadevergoedingen 
Om de schade-afwikkeling beter te kunnen volgen is in deze rekeninggroep een onderverdeling 
gemaakt in verzekeringspremies, betaalde schadevergoedingen en ontvangen schadevergoedin-
gen. 
In verband met het veelal grote tijdsverloop tussen het ontstaan van schade en de financiële af-
wikkeling daarvan, kan vanuit het zogenaamde matchingprincipe een voorziening ten laste van 
deze rekeninggroep worden getroffen voor te verwachten schadeclaims. Met grote zekerheid 
kunnen zo ‘te verwachte vergoedingen voor geleden schade’ ten gunste van deze rekeninggroep 
worden gebracht. Tegenover de vordering hiervan op de balans kan eventueel een dotatie aan 
de voorziening dubieuze invorderingen plaatsvinden.  
 
Voor het onderscheid tussen aanschaffings- en onderhoudskosten zie de toelichting bij rubriek 
43. 
 
Rubriek 46 Cliënt- c.q. bewonersgebonden kosten 
 
462000  Kosten behandel- en behandelingsondersteunende functies 
 
Hieronder kunnen onder andere worden geboekt: 
 
Dialysebenodigheden 
Deze rubriek kan desgewenst onderverdeeld worden in:  
- Kunstnieren 
- Naalden 
- Katheters en sondes 
- Diverse dialysemiddelen 
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Medische gassen /  Narcosemiddelen 
In deze rekeninggroep worden Medische gassen (exclusief lachgas) en narcosemiddelen zoals 
inhalatiemiddelen en lachgas gescheiden verantwoord. 

 
Hulpmiddelen, protheses en implantaten 
Desgewenst kan deze rekeninggroep als volgt onderverdeeld worden: 

- Pacemakers 
- Transmandiale kaakimplantaten 
- Gewrichts- en botprotheses 
- Lenzen 
- Hart- en vaatprotheses 
- Mammaprotheses 
- Andere hulpmiddelen, protheses en implantaten 

 
463000 Kosten psycho-sociale behandeling- en begeleidingsfuncties 
Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de kosten van ontspanning en recreatie van 
cliënten/bewoners niet in deze rekeninggroep geboekt worden maar in de rekeninggroep 467. 

 
Binnen rekeninggroep 463 kunnen ook materiële kosten van zogenaamde therapeutische 
bedrijven voor bijvoorbeeld arbeids- of bezigheidstherapie verantwoord worden. 
Vaak kunnen de producten op prestaties van deze bedrijven doorverkocht worden aan derden. 
Dergelijke vergoedingen kunnen eveneens binnen de rekeninggroep 463 gecrediteerd worden, 
omdat het hierbij primair gaat om het elimineren van de materiële kosten van deze producten. 
Deze vergoedingen kunnen in feite niet meer als patiënt- of bewonergebonden kosten 
bestempeld worden. 

 
Tot deze rekeninggroep behoort ook bijvoorbeeld: 

 
Agogie 
De kosten van deze activiteit worden gerekend tot de kosten psycho-sociale behandel- en 
begeleidingsfuncties en behoren tot de baten en lasten met betrekking tot  therapeutische 
bedrijven. Zie voor de betekenis van dit begrip de toelichting bij rubriek 49. 
 
466000 Instrumentarium en apparatuur 
Alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van instrumentarium en apparatuur kunnen - ongeacht 
de afdeling waar zij ontstaan - op deze rekeninggroep worden geboekt. 
Evenals bij de geactiveerde materiële vaste activa, kan ook hier gebruik gemaakt worden van het 
Artikel Object/ classificatie Coderingssysteem (AOC) om de kosten van het instrumentarium en 
de apparatuur te verbijzonderen. Zie de toelicting bij rubriek 43 voor een eventueel te hanteren 
onderscheid tussen aanschaffings- en onderhoudskosten . 
 
467000 Kosten ontspanning en recreatie van cliënten en bewoners 
In deze rubriek worden kosten geboekt die veelal niet AWBZ- gefinancierd zijn. De dekking 
daarvan uit bijvoorbeeld een patiënt/bewonersfonds of eigen bijdragen van cliënten/bewoners 
wordt geboekt in rubriek 82. 
 
 
 
 



 

Rekeningschema voor zorginstellingen Prismant 38 

468000 Kosten van activiteiten buiten de instelling 
In deze rekeninggroep kunnen kosten geboekt worden voor activiteiten die weliswaar gerekend 
worden tot de doelstelling van de instelling, maar die uitbesteed zijn aan of zijn ondergebracht in 
een afzonderlijke stichting. 
Voorbeelden hiervan zijn een school, een dagverblijf voor kleuters of een werkplaats voor 
aangepaste arbeid. De instelling betaalt een bijdrage, ofwel op basis van het gebruik dat daarvan 
wordt gemaakt, ofwel volgens een overeengekomen dekking in het exploitatietekort. 
 
Deze rekeninggroep is ten slotte ook bestemd voor de aan de betrokken gezinnen betaalde ver-
goedingen en de overige met de gezinsverpleging samenhangende kosten. Salarissen van ver-
pleegkundig personeel, speciaal werkzaam voor de patiënten in gezinsverpleging, worden echter 
in groep 41 verantwoord.  
Ook de in de betaalde vergoedingen begrepen kapitaalslasten kunnen binnen deze rekening- 
groep verantwoord worden.  
Als een groep cliënten een eigen huishouding voert, kunnen de daarmee samenhangende kosten 
eveneens binnen deze rekeninggroep worden verantwoord.  
 
Wanneer dergelijke activiteiten of accommodaties niet in een afzonderlijke stichting zijn onderge-
bracht, maar de exploitatie is geheel of gedeeltelijk ondergebracht bij de instelling (in casu de 
rechtspersoon die ook de instelling beheert), dan dienen in principe alle kosten daarvan in hoofd-
rubriek 4 verantwoord te worden. Reden hiervoor is dat het om activiteiten gaat die gerekend 
worden tot de doelstelling van de instelling. De totale exploitatiekosten worden geboekt binnen de 
diverse kostensoorten (personele, materiële, kapitaalskosten). Overige inkomsten (subsidies, 
bijdragen van andere gebruikers,) dienen dan verantwoord te worden in rubriek 82.  
 
Rubriek 47 Terrein- en gebouwgebonden kosten 
 
471000 Onderhoud 
In deze rekeninggroep worden de materiële kosten verantwoord die gemaakt worden voor het 
onderhoud van terreinen, gebouwen en installaties. 
De onderhoudskosten van onder andere apparatuur en instrumentarium worden geboekt in de 
desbetreffende rekeninggroepen binnen de rubrieken 43, 44, 45 en 46. 
 
472000 Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 
Deze rekeninggroep wordt gebruikt voor het doteren van egalisatievoorzieningen voor groot 
onderhoud die in de balans zijn opgenomen in rubriek 06 Voorzieningen groot onderhoud. 
Uitgaven in het kader van groot onderhoud worden ten laste van deze voorzieningen gebracht. 
Dergelijke onttrekkingen vinden niet via de exploitatierekening plaats maar kunnen in de 
toelichting bij de balanspost voorzieningen worden verantwoord. 
 
De kosten van jaarlijks terugkerend onderhoud worden geboekt in de rekeninggroep 471. 
 
Rubriek 48  Afschrijvingen, huur en leasing en interest 
 
Afschrijvingen immateriële vaste activa en materiële vaste activa 
De onderverdeling van deze rekeninggroep komt overeen met de rubrieken 00 (Immateriële vaste 
activa) en 01 (Materiële vaste activa).  
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Afschrijvingen voor instandhoudingsinvesteringen 
Het resultaat van de op grond van de bekostigingssystematiek in het wettelijk budget aanvaard-
bare kosten toegekende bedragen voor afschrijvingen en de werkelijke afschrijvingen op instand-
houdingsinvesteringen dient jaarlijks te worden toegevoegd of onttrokken aan de egalisatiereke-
ningafschrijvingen. Toevoegingen of onttrekkingen aan de egalisatierekeningafschrijvingen voor 
instandhoudingsinvesteringen worden in de resultatenrekening opgenomen onder de post af-
schrijvingen. 
 
485000 Interest   
Een mogelijke boekingswijze van interest uit de normale bedrijfsactiviteiten kan bijvoorbeeld 
worden gedaan door periodiek de interest ten laste van de exploitatie te brengen en als volgt te 
boeken. 
 
 485000 Interest !……….  
aan 155000 Betaalbaar gestelde rente  !………. 
 
De interest kan ook onder rubriek 90 Financiële baten en lasten worden geregistreerd. 
 
486000 Huur en leasing van goederen 
Op deze rekeninggroep kunnen de kosten van huur of leasing van goederen geboekt worden. 
Een nadere toelichting staat bij hoofdrubriek 0 Materiële vaste activa. 
Als het om huur of leasing van exploitatiegoederen gaat, dienen de desbetreffende 
grootboekrekeningen te worden gebruikt. 
 
489200 Dotaties aan voorzieningen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves 
Met betrekking tot het rekeningschema is het volgende onderscheid van belang: 

 
Voorzieningen 
 

- Dotaties aan voorzieningen worden als kosten in de resultatenrekening verwerkt en 
bepalen daardoor mede het resultaat. 

- Uitgaven die ten laste van een voorziening komen, kunnen rechtstreeks ten laste van de 
voorziening verantwoord worden. Deze kosten worden niet via de resultatenrekening 
verantwoord. 

 
Reserves 

- Toevoegingen aan reserves vinden plaats nadat het exploitatieresultaat is vastgesteld 
(resultaatbestemming) en worden als zodanig niet in het rekeningschema opgenomen. 

- Uitgaven die ten laste van een reserve komen, dienen normaal via de 
resultatenrekening verantwoord te worden. Het gemoeide bedrag kan geheel of 
gedeeltelijk via de resultaatbestemming aan de desbetreffende bestemmingsreserve 
onttrokken worden.  

 
Meer informatie over verdere presentatie van het bestemmingsresultaat en de voorzieningen 
staat bij het onderwerp Verwerking van mutaties in voorzieningen en reserves, onder rubriek 0.  
 
489211 Dotatie voorziening dubieuze vorderingen 
Kosten of (te verwachten) verliezen inzake dubieuze vorderingen kunnen op twee manieren 
genomen worden: 
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a. Door voor naar verwachting oninbare vorderingen een voorziening te treffen; dotaties 
daaraan worden als kosten op rekening 489211 geboekt; definitief oninbare vorderingen 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. Zie ook Voorziening dubieuze debiteuren 
onder rubriek 1. 

b. Door definitief oninbare vorderingen waarvoor geen voorziening is getroffen ten laste van 
rekening 489212 Afboeking dubieuze vorderingen te brengen. 
 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis ook voor 489221 Dotatie voorziening incourante voorraden. 
 

Rubriek 49 Hulpbedrijven en overboekingsrekening 
 
491000 Hulpbedrijven 
Met name instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kennen eigen 
bedrijven voor huishoudelijke, technische en agrarische diensten. 
Deze rekeninggroep is bestemd voor de kosten van dergelijke hulpbedrijven en van de interne 
doorberekening daarvan. 
 
Voor het goede begrip wordt de term hulpbedrijven, nader onderscheiden in: 
 

- Bedrijven, waarvan de producten of diensten geheel of grotendeels worden verbruikt of 
gebuikt door de instelling zelf (of een groep van daarmee verbonden instellingen). Deze 
bedrijven kunnen worden betiteld als ‘nutsbedrijven’. De omstandigheid dat cliënten 
wegens arbeidstherapie in deze bedrijven hun arbeid verrichten, is daarbij niet relevant. 

- Bedrijven, die speciaal worden geëxploiteerd voor arbeids- of bezigheidstherapie. Veelal 
zullen de producten/prestaties van deze bedrijven grotendeels of geheel worden 
doorverkocht aan derden. Deze bedrijven kunnen worden betiteld als ‘therapeutische 
bedrijven’. 

 
Bij grensgevallen dient men zich af te vragen of het betrokken bedrijf zou worden voortgezet, 
indien er geen sprake is van een arbeids- of bezigheidstherapie. Is dit niet het geval, dan is het 
een therapeutisch bedrijf. In het andere geval is sprake van een nutsbedrijf. 
Voedingsmiddelenbedrijven worden steeds geacht nutsbedrijven te zijn, terwille van de 
consequenties voor de bedrijfsvergelijking. 
 
Nutsbedrijven 
Voorbeelden van nutsbedrijven zijn: winkel, huisdrukkerij, kantine, landbouwbedrijf, 
veeteeltbedrijf, slagerij, bakker. 
 
Binnen groep 49 dienen alleen de inkopen (cq. Overboekingen uit het magazijn) van 
nutsbedrijven en de interne overboeking (creditering) van kosten naar andere rekeningen 
(bijvoorbeeld naar rubriek 43 Voeding) te worden verantwoord. 

 
Voorbeelden van dergelijke inkopen of overboekingen zijn : 
- een moestuin, boomgaard of landbouwbedrijf: gezochte zaken, pootgoed, mest- en 

verdelgingsmiddelen; 
- veeteelt: aankoop vee, pluimvee, voeder en stro; 
- slagerij: aankoop vlees en hulpstoffen, levering van slachtvee uit eigen bedrijf en eventueel 

slachtloon van derden; 
- bakkerij: aankoop bloem, gist en verdere ingrediënten; 
- drukkerij: papier, huisdrukkerij benodigheden. 
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De overige kosten van deze bedrijven, zoals salarissen, gereedschappen, onderhoud, 
belastingen, assuranties, blijven geboekt ten laste van de rubrieken 41 tot en met 48. Door 
middel van een kostenplaatstoerekening kunnen de totale kosten en opbrengsten per nutsbedrijf 
verantwoord worden. 
 
Als de inkopen van grondstoffen voor de nutsbedrijven worden gedebiteerd binnen de 
rekeninggroep 491, dient het eigen verbruik van de productie tegen marktwaarde (veilingprijs, 
grossiersprijs) ten laste van de kostenrekening te worden gebracht waarop de kosten zouden 
worden geboekt indien het als gereed product van derden was betrokken. Ze dienen te worden 
gecrediteerd binnen de rekeninggroep 491. Deze creditering staat dan tegenover enerzijds de 
grondstoffen geboekt op 491 en anderzijds tegenover de overige kosten geboekt op diverse 
rekeningen, terwijl de belaste rekening voor het eigen verbruik de kosten representeert die, 
gezien de marktsituatie, normaliter betaald moeten worden. 
Indien het gereed product eerst in voorraad wordt genomen, wordt in plaats van een 
kostenrekening een rekening in de rubriek 3 Voorraden gedebiteerd voor de marktwaarde. Bij 
verbruik volgt dan de overboeking naar de kostenrekening. 
 
Bij verkoop aan derden - waarbij in tegenstelling tot interne overboeking / eigen verbruik sprake is 
van een geldstroom - vindt creditering plaats binnen rubriek 83 Opbrengsten uit diensten en 
verrichtingen aan derden. Belangrijk hierbij is om na te gaan in hoeverre de BTW-plicht hier van 
toepassing is. 

 
Therapeutische bedrijven 
Baten en lasten met betrekking tot therapeutische bedrijven worden niet in rubriek 49 
verantwoord. 
De arbeid geboden in de therapeutische bedrijven vloeit uit de aard van verpleging en 
behandeling. De daarvoor gemaakte kosten (en eventuele vergoedingen van derden) voor 
grondstoffen binnen de rekeninggroep 463 Kosten psycho-sociale behandel- en 
begeleidingsfuncties dienen te worden verantwoord. 
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Hoofdrubriek 8: Rekening voor de vaststelling van de opbrengsten 
 

 
In hoofdrubriek 8 zijn opgenomen de exploitatie-rekeningen waarop de opbrengsten uit gewone 
bedrijfsuitvoering verantwoord kunnen worden, dat wil zeggen de opbrengsten uit exploitatie van 
de zorginstelling.  
Alle overige baten van de rechtspersoon (vereniging, stichting) die feitelijk niets met de 
zorginstelling en de doelstelling daarvan te maken hebben, kunnen verantwoord worden in 
hoofdrubriek 9. 

 
Verwerking specifieke baten en daarmee samenhangende lasten (Zorg Op Maat-projecten 
e.d.) 

 
Gelden die aan de instelling beschikbaar worden gesteld voor specifieke bestemmingen, zoals 
subsidies of financiële middelen voor Zorg Op Maat-projecten, dienen in principe binnen de 
reguliere kosten- en opbrengstencategorieën in rubriek 4 en 8 geboekt te worden. Immers, het 
toekennen van dergelijke middelen aan een instelling impliceert dat dergelijke activiteiten 
gerekend worden tot de (primaire) doelstelling ofwel de normale bedrijfsuitoefening van de 
instelling. 

 
Desgewenst kunnen op basis van een kostenplaatsadministratie de baten en lasten van ieder 
project ook afzonderlijk (in de jaarrekening) worden gepresenteerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
verantwoording aan de subsidiegever. 

 
Baten 
De ter beschikking gestelde gelden die onderdeel zijn van het wettelijk budget worden in principe 
niet als afzonderlijke opbrengsten in rubriek 81 van de resultatenrekening zichtbaar gemaakt. 
Gelden die geen onderdeel zijn van het wettelijk budget aanvaardbare kosten kunnen als baten 
in rekeninggroep 826 tot en met 829 verantwoord worden. Zie beleidsregel CTG ‘Aanvullende 
inkomsten zorginstellingen’, kenmerk JM/at/A/99/12c d.d. 16 december 1999. 

 
Lasten 
De kosten worden op de normale wijze binnen hoofdrubriek 4 onder de reguliere personele en 
materiële kostensoorten verantwoord: 
- inzet van eigen personeel op de desbetreffende salarisrekeningen in rubriek 41; 
- inzet van ander personeel onder vergoedingen voor personeel niet in loondienst 

(Rekeninggroep 418) danwel als kosten van uitbestede werkzaamheden (het onderscheid 
daartussen wordt elders in de toelichting aangegeven); 

- (materiële) kosten die niet ondergebracht kunnen worden binnen de reguliere 
rekeningnummers, kunnen in rekeninggroep 468 Kosten van activiteiten buiten de instelling 
verantwoord worden. 
 

De subsidie-ontvangende instelling verantwoordt doorgesluisde subsidiegelden als vergoedingen 
voor geleverde diensten of verrichtingen door de instelling waarmee ze samenwerkt. 
(bijvoorbeeld bij een Zorg Op Maat-project). De ontvangen subsidiegelden worden verantwoord in 
rubriek 83. en de doorgesluisde subsidiegelden worden verantwoord in rubriek 15. Eventueel 
zelfgemaakte kosten worden in hoofdrubriek 4 verantwoord. 
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Rubriek 81 Toegekend en berekend wettelijk budget 
In deze rubriek zijn opgenomen de rekeningen voor zorginstellingen voor opbrengsten die 
voortvloeien uit het met financiers overeengekomen wettelijk budget. 
 
811000 Toegekend wettelijk budget  
In deze rekeninggroep wordt het toegekende budget volgens de laatste rekenstaat van het CTG 
verantwoord.  
Een eventuele uitsplitsing naar bijvoorbeeld capaciteits- en Productiegebonden budgetcompo-
nenten wordt geheel aan de gebruikers overgelaten.  
De verrekening of financiering van dit budget via verpleegdagen, verrichtingen en dergelijke 
wordt in principe niet in deze rekeninggroep verwerkt, maar in balansrekeninggroep 112. 
 
812000 Berekende correcties op het toegekend wettelijk budget 
In deze rekeninggroep kunnen de correcties op het budget volgens rekeninggroep 811 worden 
verantwoord. Deze correcties zijn bijvoorbeeld via CTG-circulaires reeds bekend, maar ze zijn 
nog niet door middel van een rekenstaat bevestigd. 
Generieke aanpassingen betreffen aanpassingen die in principe voor alle soortgelijke instellingen 
gelden. 
Incidentele aanpassingen hebben betrekking op een wijziging van het budget voor een bepaalde 
instelling. 
 
Rekeninggroep 821000 tot en met 829000  
In deze rubrieken kunnen de opbrengsten verantwoord worden die: 
- een dekking vormen van de exploitatiekosten (volgens hoofdrubriek 4) van de 

zorginstelling; 
- geen onderdeel vormen van het wettelijk budget; 
- veelal geen directe vergoeding vormen voor een geleverde prestatie aan degene van wie 

de opbrengst wordt verkregen 
 

821000 Bijdragen / subsidies 
Deze rekeninggroep kan desgewenst als volgt onderverdeeld worden: 
 
- Gemeentelijke bijdragen/subsidies 
- Provinciale bijdragen/subsidies 
- Rijksbijdragen/subsidies 
- Europese bijdragen/subsidies 
- Andere bijdragen/subsidies 

 
De volgende voorbeelden van subsidies kunnen zijn: 

 
- Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren (EINP) 
- Regeling Europees Sociaal Fonds (ESF) 
- Financieringsregeling Wet financiering loopbaanonderbreking (FWFL) 
- Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen (SKA) 
- Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde 

werknemers (SVWW) 
- Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) 
- Wet Sociale Werkvoorziening 
- Sectorfondsen Zorg en Welzijn 
- In- en doorstroombanen 
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Loonkostensubsidies hebben tot doel om de loonkosten te verlagen. Daarom worden ze niet als 
subsidieopbrengsten geboekt, maar moeten ze als afdrachtvermindering van de loonheffing 
worden aangemerkt. Zie hiervoor de toelichting in rubriek 42 Loonheffing, Sociale kosten en an-
dere personeelskosten. 

 
Rubriek 83 Opbrengsten uit diensten en verrichtingen berekend aan derden 
In deze rubriek kunnen de opbrengsten verantwoord worden die vanuit de exploitatie van de 
zorginstelling van derden worden verkregen. In tegenstelling tot de opbrengsten in rubriek 82 
vormen deze opbrengsten een vergoeding voor een geleverde prestatie.  Veelal wordt het 
vergoed door de persoon of instantie aan wie die prestatie geleverd is. 
Deze vergoedingen worden niet verrekend met het toegekende budget. 

 
De indeling van deze rubriek komt als volgt overeen met de indeling van de kosten in 
hoofdrubriek 4, zowel wat betreft de personele kosten in rubriek 41 als de indeling van de niet-
personele rubrieken 42 tot en met 47. 

 
834000 Opbrengsten patiëntgebonden functies 
Ook de inkomsten van aan specialisten doorberekende (salaris-)kosten voor de 
beschikbaarstelling van ziekenhuispersoneel (zoals arts-assistenten, doktersassistenten, 
administratief personeell) kunnen in deze rekeninggroep geboekt worden. 

 
Rubriek 89 Correctie exploitatieresultaten voorgaande jaren 
Met deze rubriek kunnen correcties in de exploitatie-resultaten van voorgaande boekjaren 
worden verantwoord, die na afloop van het desbetreffende boekjaar bekend zijn geworden en 
nog niet in de resultatenrekening van dat boekjaar verwerkt zijn. 
Aldus vormen zij een correctie op het resultaat van dat boekjaar en een mutatie in het vermogen, 
welke via de exploitatie-rekening verwerkt kan worden. 

 
Opneming in een aparte rubriek onder de hoofdrubriek 8 geeft aan dat het om baten en lasten 
gaat die voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening van de zorginstelling (en daarom niet in 
hoofdrubriek 9 thuishoren). Deze moeten niet tot het resultaat van het boekjaar gerekend worden. 

 
In rekeninggroep 891000 Correcties budgetafrekening over voorgaande jaren 
kunnen naderhand met het CTG overeengekomen aanpassingen van het wettelijk budget voor 
aanvaardbare kosten worden verantwoord. 

 
In rekeninggroep 892000 Overige correcties over voorgaande jaren kunnen naderhand 
bekend geworden aanpassingen in zowel kosten als andere opbrengsten verantwoord worden. 
Hieronder worden in het algemeen bijzondere (ook qua omvang) inschattingsverschillen in/over 
voorgaande jaren verstaan. Normale (kleine) inschattingsverschillen worden gewoonlijk binnen 
de lopende exploitatie verwerkt. 



 

Rekeningschema voor zorginstellingen Prismant 46 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    Rekeningschema voor zorginstellingen 47 

 

Hoofdrubriek 9: Andere baten en lasten 
 

 
Dit hoofdrubriek kan worden onderscheiden in: 
 
- Rubriek 90 Financiële baten en lasten; 
- Rubriek 91 Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa; 
- Rubriek 92 Buitengewone baten en lasten; 
- Rubriek 93 Bijzondere baten en lasten. 

 
Rubriek 90 Financiële baten en lasten 
Deze rubriek maakt deel uit van de baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening.  
De rentebaten en de rentelasten kunnen ook onder deze rubriek worden geregistreerd. 
De waardeveranderingen alsmede de opbrengsten van de financiële vaste activa en effecten 
worden onder deze rubriek geboekt. Dit geldt ook voor het resultaat op deelnemingen.  
 
Rubriek 91 Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa 
Deze rubriek dient voor de verantwoording van de kosten en opbrengsten van het beheer cq. de 
exploitatie van terreinen en gebouwen en dergelijke, die geheel buiten de exploitatie van de 
zorginstelling vallen. Deze dienen bijvoorbeeld als beleggingsobject of zijn gekocht, of anderszins 
verkregen, met het oog op een toekomstige uitbreiding van de instelling. 
Deze activa zijn wel in de balansrubrieken 01, 02 en 03 opgenomen. 

 
Rubriek 92  Buitengewone baten en lasten 
In deze rubriek worden de baten en lasten verantwoord die niet gerekend worden tot de 
exploitatie of de normale bedrijfsuitoefening van de zorginstelling, maar die voortvloeien uit 
andere activiteiten van de rechtspersoon. Deze moeten aanzienlijk van omvang zijn en naar ver-
wachting incidenteel voorkomen. 
 
Rubriek 93 Bijzondere baten en lasten 
In een aantal gevallen kan het voorkomen dat baten en lasten die voortvloeien uit de gewone 
uitoefening van zorg bij de zorginstelling als bijzondere baten en lasten moeten worden aange-
merkt. Hiervan is sprake als deze baten of lasten aanzienlijk van omvang zijn en dusdanig inci-
denteel voorkomen, zodat het afzonderlijk tonen van deze post(en) noodzakelijk is. Zo geeft de 
jaarrekening een getrouw beeld. 
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Het Rekeningschema 
 
        
Rek.nr. Rubriek 0 :  Vaste activa en vermogen    
        
 Immateriële vaste activa     
        
 Aanloopkosten (WZV/WTG-vergunningsplichtig)   
000011 Aanloopkosten      
000012 Afschrijving aanloopkosten     
        
 Aanloopkosten (WTG-gefinancierd)    
000021 Aanloopkosten      
000022 Afschrijving aanloopkosten     
        
 Aanloopkosten (niet WTG-gefinancierd)    
000031 Aanloopkosten      
000032 Afschrijving aanloopkosten     
        
 Aanloopverliezen (WZV/WTG-vergunningsplichtig)   
000111 Aanloopverliezen      
000112 Afschrijving aanloopverliezen     
        
 Aanloopverliezen (WTG-gefinancierd)    
000121 Aanloopverliezen      
000122 Afschrijving aanloopverliezen     
        
 Aanloopverliezen (niet WTG-gefinancierd)    
000131 Aanloopverliezen      
000132 Afschrijving aanloopverliezen     
        
 Emissie- en leningskosten en boeterente (WZV/WTG-vergunningsplichtig) 
000211 Disagio op leningen      
000212 Afschrijving disagio op leningen     
        
000311 Emissie- en leningskosten     
000312 Afschrijving emissie- en leningskosten    
        
000411 Betaalde boeterente bij vervroegde aflossing   
000412 Afschrijving betaalde boeterente bij vervroegde aflossing  
        
 Goodwill (niet WZV/WTG gefinancierd)    
000531 Goodwill       
000532 Afschrijving goodwill      
        
 Licentiekosten software (niet WZV/WTG gefinancierd)   
000631 Licentiekosten software     
000632 Afschrijving licentiekosten     
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 Overige immateriële vaste activa (niet WZV/WTG gefinancierd)  
000731 Concessies, vergunningen, auteursrechten, octrooirechten, licenties 
000732 Afschrijving concessies, vergunningen, auteursrechten, octrooirechten, licenties 
000831 Kosten onderzoek en ontwikkeling    
000832 Afschrijving kosten onderzoek en ontwikkeling   
000931 Overige te verrekenen verliezen     
000932 Afschrijving overige te verrekenen verliezen    
        
        
 Materiële vaste activa     
        
011110 Grond (WZV vergunningsplichtig)    
011120 Grond (WTG gefinancierd)     
011130 Grond (niet WZV/WTG gefinancierd)    
        
 Terreinen      
 Terreinvoorzieningen (WZV vergunningsplichtig)   
011211 Terreinvoorzieningen      
011212 Afschrijving terreinenvoorzieningen    
        
 Terreinvoorzieningen (WTG gefinancierd)    
011221 Terreinvoorzieningen      
011222 Afschrijving terreinenvoorzieningen    
        
 Terreinvoorzieningen (niet WZV /WTG gefinancierd)   
011231 Terreinvoorzieningen      
011232 Afschrijving terreinenvoorzieningen    
        
 Terreinenvoorzieningen (Trekkingsrechten - WZV meldingsplichtig) 
011241 Terreinvoorzieningen      
011242 Afschrijving terreinvoorzieningen     
        
 Terreinenvoorzieningen (Instandhouding - WZV meldingsplichtig)  
011251 Terreinvoorzieningen      
011252 Afschrijving terreinvoorzieningen     
        
 Gebouwen      
 Gebouwen ('WZV vergunningsplichtig)    
012111 Permanente gebouwen      
012112 Afschrijving permanente gebouwen    
        
 Gebouwen (WTG gefinancierd)     
012121 Permanente gebouwen     
012122 Afschrijving permanente gebouwen    
        
 Gebouwen (niet WZV/WTG gefinancierd)    
012131 Permanente gebouwen     
012132 Afschrijving permanente gebouwen    
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 Gebouwen (Trekkingsrechten - WZV meldingsplichtig)  
012141 Permanente gebouwen      
012142 Afschrijving permanente gebouwen    
        
 Gebouwen (Instandhouding - WZV meldingsplichtig)   
012151 Permanente gebouwen      
012152 Afschrijving permanente gebouwen    
        
 Verbouwingen (WZV vergunningsplichtig)    
012211 Verbouwingen      
012212 Afschrijving verbouwingen     
        
 Verbouwingen (WTG gefinancierd)    
012221 Verbouwingen      
012222 Afschrijving verbouwingen     
        
 Verbouwingen (niet WZV/WTG gefinancierd)   
012231 Verbouwingen      
012232 Afschrijving verbouwingen     
        
 Verbouwingen (Trekkingsrechten - WZV meldingsplichtig)  
012241 Verbouwingen      
012242 Afschrijving verbouwingen     
        
 Verbouwingen (Instandhouding - WZV meldingsplichtig)  
012251 Verbouwingen      
012252 Afschrijving verbouwingen     
        
 Semi Permanente gebouwen (WZV vergunningsplichtig)  
012311 Semi Permanente gebouwen     
012312 Afschrijving semi permanente gebouwen    
        
 Semi Permanente gebouwen (WTG gefinancierd)   
012321 Semi Permanente gebouwen     
012322 Afschrijving semi permanente gebouwen    
        
 Semi Permanente gebouwen (niet WZV/WTG gefinancierd)  
012331 Semi Permanente gebouwen     
012332 Afschrijving semi permanente gebouwen    
        
 Semi Permanente gebouwen (Trekkingsrechten - WZV meldingsplichtig) 
012341 Semi Permanente gebouwen     
012342 Afschrijving semi permanente gebouwen    
        
 Semi Permanente gebouwen (Instandhouding - WZV meldingsplichtig) 
012351 Semi Permanente gebouwen     
012352 Afschrijving semi permanente gebouwen    
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 Houten paviljoens (WZV vergunningsplichtig)   
012411 Houten paviljoens      
012412 Afschrijving houten paviljoens     
 Houten paviljoens (WTG gefinancierd)    
012421 Houten paviljoens      
012422 Afschrijving houten paviljoens     
        
 Houten paviljoens (niet WZV/WTG gefinancierd)   
012431 Houten paviljoens      
012432 Afschrijving houten paviljoens     
        
 Houten paviljoens (Trekkingsrechten - WZV meldingsplichtig)  
012441 Houten paviljoens      
012442 Afschrijving houten paviljoens     
        
 Houten paviljoens (Instandhouding - WZV meldingsplichtig)  
012451 Houten paviljoens      
012452 Afschrijving houten paviljoens     
        
 Installaties      
 Installaties (WZV vergunningsplichtig)    
013111 Installaties      
013112 Afschrijving installaties     
        
 Installaties (WTG gefinancierd)     
013121 Installaties      
013122 Afschrijving installaties     
        
 Installaties (niet WZV/WTG gefinancierd)    
013131 Installaties      
013132 Afschrijving installaties     
        
 Installaties (Trekkingsrechten - WZV meldingsplichtig)  
013141 Installaties      
013142 Afschrijving installaties     
        
 Installaties (Instandhouding - WZV meldingsplichtig)   
013151 Installaties      
013152 Afschrijving installaties     
        
 Inventarissen      
 Inventaris (WZV vergunningsplichtig art 2 WBMV)   
014111 Inventarissen      
014112 Afschrijving inventarissen     
        
 Inventaris (WTG gefinancierd)     
014121 Inventarissen      
014122 Afschrijving inventarissen     
        
 Inventaris (niet WZV/WTG gefinancierd)    
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014131 Inventarissen      
014132 Afschrijving inventarissen     
        

 
 Vervoermiddelen (WTG gefinancierd)    
014221 Vervoermiddelen      
014222 Afschrijving vervoermiddelen     
        
 Vervoermiddelen (niet WTG gefinancierd)    
014231 Vervoermiddelen      
014232 Afschrijving vervoermiddelen     
        
 Automatisering (WTG gefinancierd)    
014321 Computerapparatuur enz.     
014322 Afschrijving computerapparatuur enz.    
        
 Automatisering (niet WTG gefinancierd)    
014331 Computerapparatuur enz.     
014332 Afschrijving computerapparatuur enz.    
        
 Onderhandenprojecten     
015110 Onderhandenprojecten (WZV vergunningsplichtig)   
015120 Onderhandenprojecten (WTG gefinancierd)    
015130 Onderhandenprojecten (niet WZV/WTG gefinancierd)   
015140 Onderhandenprojecten i.h.k.v. trekkingsrechten (WZV meldingsplichtig) 
015150 Onderhandenprojecten i.h.k.v. instandhouding (WZV meldingsplichtig) 
        
        
 Financiële vaste activa      
        
 Deelnemingen      
031110 Deelnemingen in groepsmaatschappijen    
031120 Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen   
031130 Andere deelnemingen     
031210 Vorderingen op groepsmaatschappijen    
031220 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen   
031230 Vorderingen op deelnemingen en participanten (niet zijnde groepsmaatschappijen) 
        
 Overige effecten      
031401 Langlopende beleggingen     
        
 Andere langlopende vorderingen    
032101 Nog te verrekenen afschrijvingen inzake niet meer in gebruik zijnde activa 
032210 Interest egalisatierekening     
032510 Hypotheken u/g      
032610 Deposito's op lange termijn     
032910 Overige langlopende vorderingen     
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 Eigen vermogen      
        
 Kapitaal       
051100 Stichtingskapitaal c.q. ledenkapitaal    
        
 Collectief gefinancierd gebonden vermogen   
053110 Reserve aanvaardbare kosten     
053230 Bestemmingsreserve huisvesting (voorheen Vernieuwingsfonds)  
053420 Bestemmingsreserve vervanging inventaris    
053900 Overige reserves      
        
 Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen    
054130 Algemene reserves       
054230 Bestemmingsreserves     
054930 Overige reserves, waaronder fondsen en fundaties   
        
 Egalisatierekeningen     
059150 Egalisatierekeningen afschrijving instandhoudingsinvesteringen  
        
 Voorzieningen      
061000 Voorzieningen      
061950 Voorziening WAO   
061960 Voorziening gedifferentieerde premie (facultatief)       
        
 Langlopende schulden     
        
 Leningen o/g      
071100 Obligatieleningen      
071200 Overige leningen te weten:     
071210 Hypothecaire leningen     
071220 Onderhandse leningen     
        
 Langlopende verplichtingen     
072100 Langlopende verplichtingen inzake aannemingsommen   
072200 Langlopende verplichtingen inzake huurkoop   
072300 Langlopende verplichtingen inzake financiële lease   
072900 Langlopende verplichtingen inzake andere contracten   
        
 Andere langlopende schulden    
073100 Langlopende verplichtingen aan deelnemingen   
073200 Overige langlopende schulden     
        
 Saldo resultatenrekening     
091000 Saldo resultatenrekening     
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Rek.nr.   Rubriek 1 :  Vlottende activa en passiva     
        
        
 Vorderingen      
121000 Vorderingen op debiteuren (cliënten)    
        
 Dubieuze debiteuren      
121001 Dubieuze debiteuren      
121002 Voorziening dubieuze debiteuren    
121003 Correctie dubieuze debiteuren     
        
123100 Te vorderen ziekengelden     
123200 Vorderingen op personeel     
123300 Te verrekenen met bewoners     
124111 Vorderingen op groepsmaatschappijen    
124112 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen   
124113 Vorderingen op deelnemingen en participanten   
  (niet zijnde groepsmaatschappijen)    
125000 Te ontvangen subsidies     
        
 Rekening-courant      
126100 Rekening-courant met Zorgkantoren    
126110 Rekening-courant met anderen     
        
 Overlopende activa     
128100 Vooruitbetaalde bedragen     
128200 Nog te ontvangen bedragen     
        
 Financieringstekort       
128310 Interne berekening      
128320 Definitieve vaststelling CTG     
128330 Nog in tarieven te verrekenen voorgaande jaren   
        
 Effecten en liquide middelen     
        
 Effecten       
131100 Effecten ter beurze genoteerde fondsen    
131200 Niet ter beurze genoteerde fondsen    
131900 Andere tijdelijke beleggingen     
        
 Liquide middelen      
132100 Kas       
132200 Banken       
132210 Giro       
132400 Deposito       
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               Kortlopende schulden en overlopende passiva   
141010 Converteerbare obligaties en andere leningen   
141020 Andere obligaties en onderhandse leningen    
141110 Schulden aan groepsmaatschappijen    
141120 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
        
151100 Leveranciers      
151200 Kredietinstellingen      
151300 Andere crediteuren      
151400 Betalingen onderweg      
        
152100 Te betalen nettosalarissen     
152210 Te betalen vakantiebijslag     
152220 Te betalen vakantiedagen     
152310 Ingehouden loonheffing     
152320 Af te dragen loonheffing     
152410 Ingehouden premies sociale lasten    
152420 Af te dragen premies sociale lasten    
152610 Premie ziektekostenverzekering     
152620 Af te dragen premie ziektekostenverzekering   
152710 Ingehouden Pensioenpremie     
152720 Af te dragen Pensioenpremie     
152900 Andere kortlopende schulden     
        
153100 Af te dragen BTW      
153200 Voorheffing BTW      
153300 Te verrekenen BTW      
        
154100 Verplichtingen uit hoofde van kassiersfunctie   
154200 Uitbetalingen uit hoofd van kassiersfunctie    
        
155000 Betaalbaar gestelde rente     
        
 Overlopende passiva     
158100  Vooruitontvangen bedragen     
158200 Nog te betalen bedragen     
        
 Financieringsoverschot     
158310 Interne berekening      
158320 Definitieve vaststelling CTG     
158330 Nog in tarieven te verrekenen voorgaande jaren   
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Rek.nr.     Rubriek 2 : Tussenrekeningen     
        
        
 Kruisposten      
201000 Kas / Bank / Giro      
        
 Lonen       
240000 Tussenrekening lonen     
        
        

 
Rek.nr.     Rubriek 3 : Voorraden      
        
        
In rubriek 3 worden de voorraden van verschillende aard geboekt.   
        
 Magazijnvoorraden      
311100 Voorraad voorgeschreven kleding    
311200 Voorraad hotelfunctie      
311300 Voorraad kantoorbenodigdheden en drukwerk   
311400 Voorraden benodigdheden voor onderzoek, behandeling, begeleiding, 
 verpleging en verzorging      
311500 Voorraad voor onderhoud terreinen, gebouwen en installaties; energie 
311600 Voorraad voor onderhoud instrumentarium en apparatuur  
        
312000 Diverse voorraden op de afdelingen    
        
319000 Voorziening incourante voorraden    
        
        
 
Rek.nr.     Rubriek 4 :  Kosten       
        
        
 Salarissen en vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid 
        
411000 Personeel algemene en administratieve functies   
411100 Management en staf algemene en administratieve functies  
411200 Administratief personeel     
411300 Automatiseringspersoneel     
411400 Opleidingspersoneel      
411500 Personeel werving      
411600 Personeel i.z. personeel en/of organisatie    
411700 Personeel algemene ondersteuning    
        
412000 Personeel hotelfuncties     
412100 Management civiele functies     
412200 Productiepersoneel      
412300 Distributiepersoneel      
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412400 Personeel civiel onderhoud      
412500 Dienstverleningspersoneel     
        
413000 Personeel cliënt - c.q. bewonersgebonden functies   
413100 Management en staf patiënt- c.q. bewonergebonden functies  
413200 Personeel (medische) elektronica en revalidatietechniek  
413300 Personeel onderzoeksfuncties     
413400 Personeel behandel- en behandelingsondersteunende functies  
413500 Personeel psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties  
413600 Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel  
413610 Leidinggevend verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel 
413620 Niet leidinggevend verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel 
413700 Personeel medische en sociaal-wetenschappelijke functies  
        
414000 Leerling personeel      
414100 Verpleegkundigen in opleiding (niveau 5)    
414101 Vierdejaars leerling-verpleegkundigen    
414102 Derdejaars leerling-verpleegkundigen    
414103 Tweedejaars leerling-verpleegkundigen    
414104 Eerstejaars leerling-verpleegkundigen    
        
414110 Verpleegkundigen in opleiding (niveau 4)    
414111 Vierdejaars leerling-verpleegkundigen    
414112 Derdejaars leerling-verpleegkundigen    
414113 Tweedejaars leerling-verpleegkundigen    
414114 Eerstejaars leerling-verpleegkundigen    
        
414200 Verzorgenden in opleiding (niveau 3)   
414202 Derdejaars leerling-verzorgenden    
414203 Tweedejaars leerling-verzorgenden    
414204 Eerstejaars leerling-verzorgenden    
        
414300 Opvoedkundig personeel in opleiding    
        
414500 Helpenden in opleiding (niveau 2)  
414503 Tweedejaars leerling-verzorgenden    
414504 Eerstejaars leerling-verzorgenden    
        
414700 Zorghulpen in opleiding (niveau 1)  
414800 Ander leerling-verpleegkundig, -verzorgend en -opvoedkundig personeel 
        
415000 Personeel terrein- en gebonden functies    
        
416000 Andere vormen van honorering     
        
417000 Stagiaires       
        
418000 Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid   
418100 Uitzendkrachten      
418200 Overig personeel niet in loondienst    
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419000 Suppleties en andere kosten bij arbeidsongeschiktheid     
419100 Salarissen tijdens ziekte       
419101 Terugontvangen ziekengeld       
419200 Salarissen i.v.m. zwangerschapsverlof        
419500 Andere suppleties, gratificaties en uitkeringen       
        
        
 Sociale kosten en andere personeelskosten   
        
 Loonbelasting       
420000 Eindheffingen loonbelasting     
420100 Afdrachtvermindering loonbelasting    
        
 Sociale kosten      
422100 Berekende sociale kosten vakantiebijslag    
422300 Aandeel werknemer premies sociale verzekeringen    
422400 Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen    
422410 Korting / vrijlating basispremie WAO / werkgeversdeel Awf    
 (Algemeen werkloosheidsfonds)     
422500 Ziektekostenverzekering     
422600 Pensioenkosten      
422900 Overgeboekte sociale kosten     
        
 Andere personeelskosten     
        
423100 Kosten werving en selectie     
423110 Personeelsadvertenties     
423120 Reis- en verblijfkosten sollicitanten    
423140 Verhuiskosten      
423190 Andere kosten werving en selectie    
423200 Kosten opleiding en vorming     
423210 Onderwijsmiddelen      
423220 Tegemoetkoming studiekosten     
423300 Kosten voorgeschreven kleding     
423400 Gezondheidszorg      
423410 Preventieve gezondheidszorg     
423420 Bijdrage Arbo-dienst      
423500 Vergoedingen      
423510 Reiskosten      
423520 Huursuppleties      
423600 Kosten uitplaatsing      
423700 Kinderopvang door derden     
        
423900 Andere personeelskosten     
423910 Geschenken bij huwelijken, geboorten, jubilea e.d.   
423920 Kosten ontspanning personeel     
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 Kosten van voeding     
        
431000 Voedingsmiddelen      
431100 Ingrediënten en producten     
431200 Maaltijden bereid door derden     
431300 Bijzondere voedingen en producten    
432000 Keuken- en restauratieve apparatuur en benodigdheden  
433000 Voedingsgeld voor bewoners en afdelingen    
        
        
 Andere hotelmatige kosten     
        
441000 Huishouding en inrichting     
441100 Schoonmaakkosten      
441200 Afvalverwijdering en -verwerking     
441300 Toiletbenodigdheden      
441400 Meubilair en stoffering     
441900 Automaten, kosten van huishouding en inrichting   
442000 Linnenvoorziening      
442100 Textiel       
442200 Waskosten      
        
443000 Vervoerskosten      
443100 Intern vervoer      
443200 Extern vervoer (niet nacalculeerbaar)    
443300 Extern vervoer (nacalculeerbaar)     
        
444000 Huishoudgeld voor afdelingen     
444100 Uitgekeerd huishoudgeld voor bewoners    
        
445000 Kosten beveiliging en bewaking     
445100 Kosten beveiliging en bewaking door derden   
445200 Kosten eigen beveiliging en bewaking    
        
449000 Andere hotelmatige voorzieningen    
        
 
 Algemene kosten      
        
451000 Kosten van administratie en registratie    
451100 Kantoorbenodigdheden en -apparatuur    
451200 Drukwerk       
451300 Inningskosten      
451400 Kosten betalingsverkeer     
451500 Kosten van automatisering     
451600 Kosten administratieve diensten door derden   
        
452000 Communicatiekosten      
452100 Porti       
452200 Telefoon       
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452900 Andere communicatiekosten     
453000 Kosten algemeen beheer     
453100 Accountants- en advieskosten     
453200 Bijdragen, lidmaatschappen en vakliteratuur    
453300 Dienstreizen      
453900 Andere kosten algemeen beheer     
453910 Bestuurskosten / vacatiegelden     
453920 Representatiekosten      
453930 Public Relations      
453990 Overige kosten algemeen beheer    
454000 Zakelijke lasten en verzekeringen    
454100 Belastingen      
454200 Verzekeringen en schadevergoedingen    
454210 Kosten verzekeringspremies     
454220 Betaalde schadevergoedingen     
454290 Ontvangen schadevergoedingen     
        
455000 Kosten audiovisuele apparatuur en benodigdheden   
455100 Kosten audiovisuele apparatuur en benodigdheden   
        
459000 Andere algemene kosten     
459100 Kosten wetenschappelijk werk     
459300 Kas-, voorraad- en prijsverschillen    
459900 Overige algemene kosten     
        
        
 Cliënt c.q. bewonergebonden kosten    
        
461000 Kosten onderzoeksfuncties     
461100 Kosten beeldvormende techniek en functieonderzoek   
461200 Kosten laboratorium      
        
462000 Kosten behandel- en behandelingsondersteunende functies  
462100 Genees- en bestralingsmiddelen en dialysebenodigdheden  
462200 Medische gassen      
462300 Narcosemiddelen      
462400 Bloed en bloedproducten     
462500 Hulpmiddelen, prothesen en implantaten    
462600 Verband en gipsverband     
462700 Hechtmateriaal      
462800 Kosten therapieën      
462900 Andere kosten behandel- en behandelingsondersteunende materialen 
463000 Kosten van arbeidsmatige activiteiten    
463100 Agogie       
463200 Pastoraal werk      
463900 Andere kosten psychosociale-, behandel- en begeleidingsfuncties  
464000 Kosten verpleging en verzorging     
464100 Persoonlijke voorzieningen cliënten c.q. bewoners   
464200 Verplaatsingshulpmiddelen     



 

Rekeningschema voor zorginstellingen Prismant 62 

464300 Incontinentiemateriaal     
464900 Andere kosten verpleging en verzorging    
465000 Kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging of verzorging 
465100 Toedienings- en afnamesystemen    
465200 Katheters en sondes      
465300 Handschoenen      
465400 Tandartsbenodigdheden     
465900 Andere kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging 
 of verzorging      
466000 Instrumentarium en apparatuur     
467100 Kosten ontspanning en recreatie van cliënten en bewoners  
467110 Ontspanningsmaterialen     
467120 Ontspanningsactiviteiten     
467200 Zakgeld voor bewoners     
468000 Kosten van activiteiten buiten de instelling    
        
        
 Terrein- en gebouwgebonden kosten    
        
471100 Onderhoud terreinen      
471200 Onderhoud gebouwen     
471300 Onderhoud installaties     
471400 Materialen, machines en gereedschappen t.b.v. onderhoud  
        
 Dotatie  groot onderhoud     
472000 Dotaties aan voorziening groot onderhoud    
        
473000 Energiekosten      
473100 Olie       
473200 Kolen       
473300 Elektriciteit      
473400 Gas       
473500 Stadsverwarming      
473600 Water       
473900 Andere kosten van energie       
        
 
 Afschrijvingskosten, interest en huur vaste activa   
        
 Afschrijvingskosten immateriële vaste activa (WZV-vergunningsplichtig / WTG-gefinancierd) 
480012 Afschrijvingskosten aanloopkosten (WZV-vergunningsplichtig)  
480022 Afschrijvingskosten aanloopkosten (WTG-gefinancierd)   
480032 Afschrijvingskosten aanloopkosten (niet WTG-gefinancierd)  
480112 Afschrijvingskosten aanloopverliezen (WZV-vergunningsplichtig)  
480122 Afschrijvingskosten aanloopverliezen (WTG-gefinancierd)  
480132 Afschrijvingskosten aanloopverliezen (niet WTG-gefinancierd)  
        
 Afschrijvingskosten immateriële vaste activa (niet WZV/WTG gefinancierd) 
480532 Afschrijvingskosten goodwill     
480632 Afschrijvingskosten licentiekosten    
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480932 Afschrijvingskosten overige te verrekenen verliezen   
        
 Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen    
481212 Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen (WZV vergunningsplichtig) 
481222 Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen (WTG gefinancierd)  
481232 Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen (niet WZV/WTG gefinancierd) 
481242 Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen (Trekkingsrechten / WZV meldingsplichtig) 
481252 Afschrijvingskosten terreinvoorzieningen (Instandhouding / WZV meldingsplichtig) 
        
 Afschrijvingskosten gebouwen     
482112 Afschrijvingskosten gebouwen (WZV vergunningsplichtig)  
482122 Afschrijvingskosten gebouwen (WTG gefinancierd)   
482132 Afschrijvingskosten gebouwen (niet WZV/WTG gefinancierd)  
482142 Afschrijvingskosten gebouwen (Trekkingsrechten / WZV meldingsplichtig) 
482152 Afschrijvingskosten gebouwen (Instandhouding / WZV meldingsplichtig) 
        
 Afschrijvingskosten verbouwingen    
482212 Afschrijvingskosten verbouwingen (WZV vergunningsplichtig)  
482222 Afschrijvingskosten verbouwingen (WTG gefinancierd)   
482232 Afschrijvingskosten verbouwingen (niet WZV/WTG gefinancierd)  
482242 Afschrijvingskosten verbouwingen (Trekkingsrechten / WZV meldingsplichtig) 
482252 Afschrijvingskosten verbouwingen (Instandhouding / WZV meldingsplichtig) 
        
 Afschrijvingskosten semi permanente gebouwen   
482312 Afschrijvingskosten semi permanente gebouwen (WZV vergunningsplichtig) 
482322 Afschrijvingskosten semi permanente gebouwen (WTG gefinancierd) 
482332 Afschrijvingskosten semi permanente gebouwen (niet WZV/WTG gefinancierd) 
482342 Afschrijvingskosten semi permanente gebouwen (Trekkingsrechten / WZV meldingsplichtig) 
482352 Afschrijvingskosten semi permanente gebouwen (Instandhouding / WZV meldingsplichtig) 
        
 Afschrijvingskosten houten paviljoens    
482412 Afschrijvingskosten houten paviljoens (WZV vergunningsplichtig)  
482422 Afschrijvingskosten houten paviljoens (WTG gefinancierd)  
482432 Afschrijvingskosten houten paviljoens (niet WZV/WTG gefinancierd) 
482442 Afschrijvingskosten houten paviljoens (Trekkingsrechten / WZV meldingsplichtig) 
482452 Afschrijvingskosten houten paviljoens (Instandhouding / WZV meldingsplichtig) 
        
 Afschrijvingskosten installaties     
483112 Afschrijvingskosten installaties (WZV vergunningsplichtig)  
483122 Afschrijvingskosten installaties (WTG gefinancierd)   
483132 Afschrijvingskosten installaties (niet WZV/WTG gefinancierd)  
483142 Afschrijvingskosten installaties (Trekkingsrechten / WZV meldingsplichtig) 
483152 Afschrijvingskosten installaties (Instandhouding / WZV meldingsplichtig) 
        
 Afschrijving medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering 
484112 Afschrijvingskosten inventaris (WZV vergunningsplichtig art.2 WBMV) 
484122 Afschrijvingskosten inventaris (WTG gefinancierd)   
484132 Afschrijvingskosten inventaris (niet WTG gefinancierd)   
484222 Afschrijvingskosten vervoersmiddelen (WTG gefinancierd)  
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484232 Afschrijvingskosten vervoersmiddelen (niet WTG gefinancierd)  
484322 Afschrijvingskosten automatisering (WTG gefinancierd)   
484332 Afschrijvingskosten automatisering (niet WTG gefinancierd)  
        
 Interest       
485000 Interest       
485100 Interest langlopende schulden     
485190 Egalisatierekening interest     
485205 Interest leasingcontracten     
485211 Afschrijving disagio op leningen     
485300 Interest kortlopende schulden     
485311 Afschrijving emissie- en leningskosten    
485412 Afschrijving betaalde boeterente bij vervroegde aflossing  
485900 Ontvangen interest      
        
 Huur terreinvoorzieningen     
486115 Huur en leasing terreinvoorzieningen (WZV vergunningsplichtig)  
486125 Huur en leasing terreinvoorzieningen (WTG gefinancierd)  
486135 Huur en leasing terreinvoorzieningen (niet WZV/WTG gefinancierd) 
        
 Huur gebouwen      
486215 Huur en leasing gebouwen (WZV vergunningsplichtig)   
486225 Huur en leasing gebouwen (WTG gefinancierd)   
486235 Huur en leasing gebouwen (niet WZV/WTG gefinancierd)  
        
 Huur semi permanente gebouwen    
486315 Huur en leasing semi permanente gebouwen (WZV vergunningsplichtig) 
486325 Huur en leasing semi permanente gebouwen (WTG gefinancierd)  
486335 Huur en leasing semi permanente gebouwen (niet WZV/WTG gefinancierd) 
        
 Huur houten paviljoens     
486415 Huur en leasing houten paviljoens (WZV vergunningsplichtig)  
486425 Huur en leasing houten paviljoens (WTG gefinancierd)   
486435 Huur en leasing houten paviljoens (niet WZV/WTG gefinancierd)  
        
 Huur installaties      
486515 Huur en leasing installaties (WZV vergunningsplichtig)   
486525 Huur en leasing installaties (WTG gefinancierd)   
486535 Huur en leasing installaties (niet WZV/WTG gefinancierd)  
        
 Huur medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering 
486615 Huur en leasing inventaris (WZV vergunningsplichtig art.2 WBMV)  
486625 Huur en leasing inventaris (WTG gefinancierd)   
486635 Huur en leasing inventaris (niet WTG gefinancierd)   
486725 Huur en leasing vervoersmiddelen (WTG gefinancierd)   
486735 Huur en leasing vervoersmiddelen (niet WTG gefinancierd)  
486825 Huur en leasing automatisering (WTG gefinancierd)   
486835 Huur en leasing automatisering (niet WTG gefinancierd)  
        
 Dotaties egalisatierekeningafschrijving    
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489150 Dotaties egalisatierekeningafschrijvingen instandhoudingsinvesteringen 
        
 Overige dotaties       
489211 Dotatie aan voorziening dubieuze vorderingen   
489212 Afboeking dubieuze vorderingen     
489221 Dotatie voorziening incourante voorraden    
489222 Afboeking incourante voorraden     
489230 Bestemmingsreserve huisvesting (voorheen Vernieuwingsfonds)  
        
        
491000 Hulpbedrijven      
        
        
 Overboekingsrekening     
        
499000 Overboekingsrekening     
        
        

 
Rek.nr.   Rubriek 8 :  Opbrengsten      
        
        
 Toegekend wettelijk budget     
        
811000 Toegekend wettelijk budget     
        
 Overige bedrijfsopbrengsten     
        
821000 Subsidies       
822000 Eigen bijdragen cliënten     
825000 Zorgprestaties tussen instellingen    
826000 Zorgprestaties derde compartiment    
827000 Overige zorgprestaties     
828000 Overige dienstverlening     
829000 Overige opbrengsten      
        
831000 Opbrengsten algemene en administratieve diensten   
832000 Opbrengsten maaltijden en andere consumpties   
833000 Opbrengsten andere hotelmatige diensten    
835000 Opbrengsten technische en / of agrarische diensten   
        
        
 Correctie exploitatieresultaten voorgaande jaren   
        
891000 Correctie budgetafrekeningen voorgaande boekjaren   
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Rek.nr.     Rubriek 9 :  Andere baten en lasten     
        
        
 Financiële baten en lasten     
        
900000 Rentebaten      
901000 Rentelasten      
902000 Resultaat deelnemingen     
903000 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten  
904000 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten   
905000 Dotaties aan voorzieningen     
        
 Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste 
 activa       
        
911000 Zakelijke lasten en verzekeringen    
912000 Onderhoud      
913000 Afschrijvingen      
914000 Rente       
915000 Andere kosten      
919000 Baten       
        
 Buitengewone baten en lasten    
        
920000 Buitengewone baten      
921000 Buitengewone lasten      
        
 Bijzondere baten en lasten     
        
930000 Bijzondere baten      
931000 Bijzondere lasten      
        
 Overboekingsrekeningen     
        
999000 Overboekingsrekening     
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CODERINGSLIJSTEN 
 
 
Algemene toelichting 
 
Als aanvulling op de toelichting op het rekeningschema zijn in deze coderingslijst voor hoofd-
rubriek 4 KOSTENREKENINGEN aangegeven welke kostenposten op de grootboekrekeningen 
kunnen worden geboekt.  
 
De coderingslijsten zijn op twee manieren ingedeeld: 
 

1. Een indeling naar volgorde van rekeningnummers. Hierin zijn per rekeningnummer de 
daaronder vallende kostenposten opgenomen. 

 
2. Een indeling in alfabetische volgorde van kostenposten. 

 
Deze twee indelingen zijn eerst uitgewerkt voor rubriek 41 “Salarissen”  en vervolgens voor de 
rubrieken 42 t/m 47. 
 
Inhoudsopgave coderingslijsten 
 
 pagina 
rubriek 41 per rekeningnummer 101 
 alfabetische volgorde 132 
 
rubriek 42 - 47  per rekeningnummer 156 
 alfabetische volgorde 188 
 
Hoewel er naar is gestreefd alle mogelijke en bekende kostenposten hierin op te nemen, kan een 
dergelijke lijst vanzelfsprekend niet uitputtend zijn. 
Ook zal de gebruiker zich ervan bewust moeten zijn, dat de keuze voor een bepaalde codering in 
verschillende gevallen arbitrair is. Ingeval een kostenpost op verschillende grootboekrekeningen 
geboekt kan worden, wordt geadviseerd eerst na te gaan of voor deze kostensoort een afzonder-
lijke rekening is opgenomen. Is dit niet het geval, dan kan naar de bestemming gekeken worden. 
 
Voorbeeld:  
Honoraria voor docenten die op uurbasis worden ingeschakeld. Eerst moet worden nagegaan of 
voor deze kostensoort afzonderlijke rekeningen zijn opgenomen (in casu 418000 Vergoedingen 
voor niet in loondienst verrichte arbeid). In dit geval wordt geadviseerd om deze kosten niet te 
boeken op 423200 Kosten opleiding en vorming omdat deze grootboekrekening het karakter van 
een bestemming heeft. 
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Coderingslijst rubriek 41 per rekeningnummer 
 
 
De rubricering uit het vorige rekeningschema is zoveel mogelijk gehandhaafd. 
Bij ieder rekeningnummer volgens het rekeningschema zijn de daarbij horende kernfunctienamen 
(met onderstreping) vermeld en de bij een kernfunctienaam horende referentienamen (zonder 
onderstreping). Een kernfunctienaam is een 'verzamelnaam'; via de kernfuncties worden functies 
die binnen instellingen verschillende namen hebben (=referentienamen), maar qua takenpakket 
met elkaar overeenkomen, onder een noemer gebracht. 
 
Hoewel het onderscheid tussen 'leidinggevend' en 'niet-leidinggevend' niet (meer) in het reke-
ningschema is opgenomen, is ten behoeve van degenen die dit onderscheid wel willen hanteren, 
per vier-cijferige code aangegeven hoe een dergelijke onderverdeling binnen deze personeelsca-
tegorieën gemaakt kan worden.  
Hiervoor is gebruik gemaakt van FWG-functietyperingen. Voor een aantal functies geldt dat zij 
zowel 'leidinggevend' als 'niet 'leidinggevend' kunnen zijn. In die gevallen is voor de tweede mo-
gelijkheid gekozen, met als extra vermelding dat de desbetreffende kernfunctie ook 'leidingge-
vend' kan zijn. 
 
 
RUBRIEK 41   SALARISSEN;   VERGOEDINGEN PERSONEEL NIET IN LOONDIENST     
 
411000  Personeel algemene en administratieve functies 
 
411100  Management en staf algemene en administratieve functies 
 
Algemeen management 
(Adjunct-) directeur 
Adjunct-directeur 
Coördinerend diensthoofd 
Directeur  
Directeur (centrale) school 
Instellingsdirecteur 
Hoofd behandeling 
Behandelcoördinator 
Coördinator klinische dienst 
Coördinator medische dienst 
Coördinator zorgsector 
Hoofd/(adjunct) directeur behandelzaken 
Hoofd/(adjunct) directeur klinische zorg 
Hoofd/(adjunct) directeur medische dienst 
Hoofd/(adjunct) directeur medische/paramedische dienst 
Hoofd/(adjunct) directeur cliëntenzorg 
 
Stafpersoneel algemene en administratieve functies 
Adviseur 
Adviserend arts 
Adviserend medisch specialist 
Adviserend ondersteunend specialist 
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Beleidsadviseur 
Beleidsmedewerker 
Controller 
Directieadviseur 
Directiesecretaris 
Organisatieadviseur 
Projectmanager 
Stafadviseur 
Staflid 
Stafmedewerker 
Arbeids/taakanalist 
Arbo-functionaris 
Bedrijfsjournalist 
Bedrijfsmaatschappelijk werker 
Bedrijfsverpleegkundige 
Beleidsmedewerker 
Coördinator cliëntenvoorlichting 
Coördinator vrijwilligers(werk) 
Directiesecretaris 
Hoofd opname 
Hoofd voorlichting en PR 
Medewerker cliëntenvoorlichting 
Medewerker voorlichting en PR 
Opnamecoördinator 
Opnameverpleegkundige 
Organisatiemedewerker 
Planner 
Planningscoördinator 
Planningsmedewerker 
Projectcoördinator 
Projectmedewerker 
Veiligheidsfunctionaris 
Woordvoerder 
Zorgadministrateur 
 
411200  Administratief personeel 
 
Leidinggevend administratief personeel 
Hoofd economisch-administratieve dienst 
(Adjunct) directeur economische zaken 
Administrateur 
Controller 
Diensthoofd administratie 
Economisch directeur 
Econoom 
Hoofd administratieve dienst 
Hoofd economisch-administratieve dienst 
Hoofd medische administratie 
Hoofd medische administratie 
Hoofd medisch-administratieve dienst 
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Leidinggevende administratie 
Adjunct-hoofd administratie 
Administrateur (1e) 
Chef administratie/(-discipline) 
Hoofd administratie 
Waarnemend hoofd administratie 
 
Niet leidinggevend administratief personeel 
Vakman administratie 
(Assistent) medisch administrateur 
Administrateur 
Administratief medewerker 
Boekhouder (1e,2e)(ass.) 
Codeur 
Economisch medewerker 
Kassier 
Medewerker administratie 
 
411300  Automatiseringspersoneel 
 
Leidinggevend automatiseringspersoneel 
Hoofd automatisering 
Afdelingshoofd procedures en systemen 
Automatiseringscoördinator 
Chef automatisering 
Hoofd automatisering 
Hoofd informatica 
Hoofd informatieverwerking 
Hoofd rekencentrum 
Projectleider automatisering 
Sectiechef ontwikkeling 
 
Niet leidinggevend automatiseringspersoneel 
Automatiseringsmedewerker II (kan ook leidinggevend zijn) 
(Senior) analist 
Analist/programmeur 
Analist/systeemontwerper 
Contactfunctionaris automatisering 
Informatieanalist 
Medisch informaticus 
Programmeur/analist 
Systeemontwerper 
Webmaster 
Automatiseringsmedewerker I (kan ook leidinggevend zijn) 
Applicatiebeheerder 
(Senior) applicatieprogrammeur 
Automatiseringsmedewerker 
Coördinator computerverwerking 
Helpdesk medewerker 
Medewerker automatisering 
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Netwerkbeheerder 
Operator 
Operator-(aankomend)programmeur 
Programmeur 
Programmeur/operator 
Shiftleader/operator 
Systeembeheerder 
Systeemprogrammeur 
 
411400  Opleidingspersoneel 
 
Leidinggevend opleidingspersoneel 
Hoofd opleiding 
(Adjunct) directeur (centrale) school 
Coördinator praktijkbegeleiding 
Cursusleider 
Hoofd opleiding 
Opleidingscoördinator 
Praktijkcoördinator 
Vakgroepcoördinator 
Waarnemend hoofd opleiding 
 
Niet leidinggevend opleidingspersoneel 
Docent 
Begeleidend docent 
Cursusleider 
Docent 
Docent/waarnemend hoofd 
Medewerker opleiding, vorming en training 
Plaatsvervangend hoofd 
Stafdocent 
Trainer 
Vakgroepcoördinator 
Waarnemend hoofd 
Praktijkbegeleider 
Begeleidend docent 
Cursusleider 
Medewerker opleiding, vorming, training 
Praktijkbegeleider 
Praktijkcoördinator 
Praktijkdocent 
Praktijkinstructeur 
Trainer 
Mentor 
Mentor 
Studiebegeleider 
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411500  Personeel verwerving 
 
Leidinggevend personeel verwerving 
Hoofd inkoop 
Chef inkoop 
Hoofd commerciële zaken 
Hoofd goederenvoorziening 
Hoofd inkoop 
Hoofd inkoop en goederenbeheer 
Hoofd materieel en dienstenbeheer 
Hoofd materiële zaken 
Materiaal manager 
 
Niet leidinggevend personeel verwerving 
Inkoper 
Assistent inkoper 
Besteller 
Eerste inkoper 
Inkoopassistent 
Inkoper 
Inkoper gebruiksartikelen 
Inkoper investeringsgoederen 
Plaatsvervangend hoofd inkoop 
Waarnemend hoofd inkoop 
 
411600  Personeel i.z. personeel en/of organisatie 
 
Leidinggevend personeel i.z. personeel en/of organisatie 
Hoofd personeel en/of organisatie 
(Adjunct) directeur sociaal beleid 
(Adjunct) directeur sociale zaken 
Hoofd dienst organisatie 
Hoofd dienst personeel- en organisatiezaken 
Hoofd dienst personeelszaken 
Hoofd dienst sociale zaken 
Hoofd personeel en organisatie 
Hoofd personeelsdienst 
Hoofd personeelszaken 
 
Niet leidinggevend personeel i.z. personeel en/of organisatie 
Personeelswerker (kan ook leidinggevend zijn) 
Begeleidingsmedewerker 
Beleidsmedewerker personeelszaken 
Medewerker arbeidsvoorwaarden 
Medewerker personeelsdienst 
Medewerker personeelszaken 
Medewerker rechtspositie 
Personeelsadviseur 
Personeelsconsulent 
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Personeelsfunctionaris 
Personeelswerker 
Sector- personeelsfunctionaris 
Waarnemend hoofd personeelszaken 
Waarnemend hoofd sociale zaken 
 
411700  Personeel algemene ondersteuning 
 
Leidinggevend personeel algemene ondersteuning 
Leidinggevende ondersteuning 
Chef/hoofd algemene zaken 
Chef/hoofd drukkerij 
Chef/hoofd interne zaken 
Hoofd afsprakenbureau 
Hoofd archief 
Hoofd tekstverwerking 
Hoofd typekamer 
 
Niet leidinggevend personeel algemene ondersteuning 
Bibliotheekmedewerker (kan ook leidinggevend zijn) 
Bibliothecaris 
Documentalist 
Hoofd bibliotheek 
Leidinggevende bibliotheek 
Medewerker bibliotheek 
Secretaresse (kan ook leidinggevend zijn) 
Afdelingssecretaresse 
Coördinerend secretaresse 
Directiesecretaresse 
Doktersassistent 
Hoofd secretariaat 
Managementassistent 
Medisch secretaresse 
Secretaresse 
Spreekuurassistent 
Administratief medewerker 
(Huis-) drukker 
(Medisch) dictafonist 
(Medisch) secretaresse 
Administratief assistent 
Administratief medewerker 
Afsprakenassistent 
Archiefmedewerker 
Beheerder archief 
Binder 
Datatypist 
Doktersassistent 
Medewerker afsprakenbureau 
Medewerker archief 
Medewerker drukkerij 



 
 

 Rekeningschema voor zorginstellingen 75 

 

Medewerker postkamer 
Medewerker repro 
Postbode 
Postkamerbediende 
Postmeester 
Spreekuurassistent 
Typist 
 
412000 Personeel hotelfuncties 
 
412100  Management civiele functies 
Hoofd civiele dienst 
Algemeen assistent Civiele Dienst 
Hoofd CD/adjunct directeur 
Hoofd hoteldienst 
Hoofd servicedienst 
Assistent hoofd civiele dienst 
Assistent hoofd CD/coördinator keukens 
Assistent hoofd hoteldienst 
Assistent/waarnemend hoofd CD 
Chef/hoofd huishouding 
Coördinator recreatie 
Hoofd afdeling keukens 
Hoofd huishoudelijk paviljoen 
Stafmedewerker civiele dienst 
Waarnemend hoofd representatie 
 
412200    Productiepersoneel 
 
Leidinggevend productiepersoneel 
Hoofd voedingsdienst 
Chef (centrale) keuken 
Chef de party 
Chef kok 
Hoofd keuken (en restaurant) 
Hoofd voeding 
Sous chef keuken 
Dieetkok (1e) 
Instellingskok (1e) 
Kok (1e) (centrale keuken) 
Waarnemend hoofd keuken (en restaurant) 
Waarnemend hoofd voedingsdienst 
 
Niet leidinggevend productiepersoneel 
Kok (kan ook leidinggevend zijn) 
Assistent chef kok 
Banketbakker 
Brood/banketbakker 
Broodbakker 
Dieetkok (2e) 
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Instellingskok (2e-3e) 
Kok (teamleider) 
Kok (2e-3e) 
Keukenassistent 
Assistent/medewerker broodkeuken 
Assistent/medewerker dieetkeuken 
Assistent/medewerker keuken 
Assistent/medewerker koude keuken 
Assistent/medewerker papkeuken 
Assistent/medewerker van de kok 
Assistent/medewerker vleeskamer 
Assistent/medewerker groentekeuken 
Huishoudelijk medewerker/assistent 
Hulp kok 
Inrichtingsassistent 
Keukenassistent verpleegetage/paviljoen 
Keukenhulp 
 
412300  Distributiepersoneel 
 
Leidinggevend distributiepersoneel 
Hoofd goederenontvangst en -opslag 
Chef centraal magazijn 
Chef/voorman goederenontvangst/opslag 
Hoofd (algemeen)magazijn 
Hoofd magazijn kleding 
Hoofd magazijn technische dienst 
Hoofd/chef opslag 
Magazijnchef 
Magazijnmeester (1e) 
Hoofd transport 
Chef/voorman transport 
Transport medewerker (1e) 
Voorman intern transport 
Hoofd restaurant 
Chef restaurant 
Hoofd bezoekersrestaurant 
Hoofd eetzaal 
Hoofd kantine 
Hoofd personeelsrestaurant 
Hoofd representatieve dienst 
Kantinebeheerder 
Souschef restaurant 
Waarnemend hoofd restaurant 
 
Niet leidinggevend distributiepersoneel 
Medewerker goederenontvangst en -opslag 
Beheerder magazijn 
Magazijnbediende/medewerker 
Magazijnbediende centrale keuken 
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Magazijnbediende kleding magazijn 
Magazijnbediende magazijn TD 
Magazijnbediende speciaal magazijn 
Magazijnbediende therapie magazijn 
Magazijnbediende voedingsmagazijn 
Magazijnhulp/assistent 
Medewerker transport 
Assistent/medewerker transportdienst 
Bode 
Bode buitentransport 
Chauffeur (interne dienst) 
Chauffeur accuwagen 
Chauffeur verpleegdienst 
Medewerker intern transport  
Medewerker patiëntentransport 
Transportbediende 
Transporteur 
Voedingsassistent 
Assistent in de huishouding 
Assistent koffiekeuken 
Assistent paviljoenkeuken 
Assistent/medewerker servicedienst 
Civiele dienst assistent 
Huishoudelijk assistent 
Keuken/linnen assistent 
Medewerker restaurant 
Assistent (1e) huishouding 
Assistent/medewerker bezoekersrestaurant 
Assistent/medewerker cafetaria 
Assistent/medewerker eetzaal 
Assistent/medewerker kantine 
Assistent/medewerker koffiekamer 
Assistent/medewerker personeelsrestaurant 
Barkeeper 
Koffiejuffrouw 
 
412400  Personeel civiel onderhoud 
 
Leidinggevend personeel civiel onderhoud 
Hoofd linnenvoorziening 
Assistent (1e)linnenvoorziening 
Chef/hoofd linnenkamer 
Chef/hoofd naaikamer 
Linnenkamermedewerker (1e) 
Hoofd wasserij 
Chef wasserij 
Chef/hoofd textielreinigingsbedrijf 
Chef/hoofd wasbedrijf 
Voorman wasserij 
Voorman wasserij 
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Assistent chef/hoofd wasbedrijf 
Subhoofd wasserij 
Voorman chemische wasserij 
Voorman wasserette 
Waarnemend hoofd wasserij 
Hoofd schoonmaak 
Hoofd/chef civiel onderhoud 
Hoofd/chef huishoudelijke dienst 
Hoofd/chef schoonmaak/onderhoud 
Hoofd/chef schoonmaakdienst 
Voorman schoonmaak 
Chef beddencentrale 
Gebouwenleider 
Huisbediende A 
Huishoud (1e)assistent 
Instructeur schoonmaak/onderhoud 
Medewerker (1e) beddencentrale 
Medewerker (1e) huishouding 
Voorman avondwerk 
Voorman schoonmaakdienst 
Waarnemend hoofd schoonmaak 
Hoofd (centrale) afwas 
Chef afwas 
Voorman afwasbedrijf 
Voorman afwasdienst 
Voorman centrale afwas 
Voorman spoelkeuken 
 
Niet leidinggevend personeel civiel onderhoud 
Kleermaker 
Costumière 
Coupeuse (1e) 
Gordijnnaaister 
Naaister 
Verstelnaaister 
Medewerker linnenvoorziening 
Assistent naaister 
Assistent/medewerker (1e)linnenvoorziening 
Garderobedame 
Linnen/kleding verzorgster 
Linnenassistent 
Medewerker linnenkamer (paviljoen) 
Strijkster 
Medewerker wasserij 
Assistent textielreinigingsbedrijf 
Medewerker wasserij drooggedeelte 
Assistent/medewerker wasserij 
Assistent/medewerker wasserette 
Perser 
Wasser 
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Wasserijbediende 
Medewerker schoonmaak 
Assistent/medewerker beddencentrale 
Assistent/medewerker civiele dienst 
Assistent/medewerker huishoudelijke dienst 
Assistent/medewerker schoonhouddienst 
Assistent/medewerker schoonmaak 
Glazenwasser 
Huisbediende 
Huishoudelijke hulp 
Interieurverzorger 
Werkster 
Medewerker (centrale)afwas 
Afwasbediende 
Afwashulp 
Afwasser 
Assistent afwasdienst 
Huishoudelijk assistent/medewerker 
 
412500  Dienstverleningspersoneel 
 
Leidinggevend dienstverleningspersoneel 
Winkelbeheerder 
Beheerder kledingshop 
Hoofd koffieshop 
Hoofd verkoop 
Hoofd/chef kledingmagazijn 
Hoofd personeelshuisvesting 
Avondhoofd 
Chef personeelshuisvesting 
Chef/hoofd flat 
Mentor  
Hoofd receptie 
Chef/hoofdportier 
Chef/voorman receptie 
Hoofd telefooncentrale 
Portier (1e) 
Receptionist (1e) 
Voorman telefonist 
 
Niet leidinggevend dienstverleningspersoneel 
Winkelassistent 
Assistent koffieshop 
Verkoper 
Uiterlijk verzorger 
Kapper 
Manicure 
Schoonheidsspecialiste 
Medewerker personeelshuisvesting 
Flatbeheerder 
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Gastvrouw (personeelsflat) 
Host 
Huismeester 
Paviljoenbediende 
Medewerker receptie 
Centralist 
Gastvrouw 
Medewerker portiersdienst 
Nachttelefonist 
Portier 
Receptionist/telefonist 
Telefonist/lokettist 
Telefonist/receptionist 
Medewerker bewaking 
Bewaker 
Conciërge 
Hulpportier 
Medewerker bewaking (1e) 
Medewerker nachtdienst 
Nachtwaker 
Parkeerwacht 
Terreinwacht 
 
413000  Personeel patiënt- c.q. bewonergebonden functies 
 
413100 Management en staf patiënt- c.q. bewonergebonden functies 
 
Management en staf paramedische, perimedische en therapeutische functies 
Coördinerend hoofd/diensthoofd 
Hoofd (centraal) medische dienst 
Hoofd (dienst) poliklinieken 
Hoofd activering 
Hoofd activiteitendienst/-sector 
Hoofd ambulante/poliklinische patiëntenzorg 
Hoofd functieafdelingen 
Hoofd medische/paramedische dienst 
Hoofd paramedische dienst 
Clusterhoofd/coördinerend hoofd/diensthoofd PPT 
Stafmedewerker 
Algemeen/technisch assistent 
Apparatuurbeheerder 
Beheerder protocollen/voorschriften 
Beheerder receptuur 
Stafmedewerker laboratorium/apotheek 
Stafmedewerker paramedische dienst 
Wettelijk verantwoordelijke (centrale)-sterilisatie 
Ziekenhuishygiënist 
 
Management en staf verpleegkundige, opvoedkundige en verzorgende functies 
Hoofd verplegingsdienst 
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(Adjunct-)directeur verpleging 
Hoofd bewonerszorg 
Hoofd dienst verpleging en verzorging 
Hoofd verpleegafdelingen 
Hoofd verpleegdienst 
Hoofd verpleegkundige dienst 
Hoofd verpleegkundige discipline 
Hoofd verzorgingsdienst 
Hoofd woondienst 
Verpleegkundig (adjunct-)directeur 
Coördinerend hoofd 
Blokhoofd 
Coördinator 
Coördinerend hoofd 
Etagehoofd 
Hoofdverpleegkundige 
Clusterhoofd 
Rayonhoofd 
Regiohoofd 
Sectorhoofd 
Staffunctionaris 
Adjunct-hoofd verplegingsdienst 
Assistent hoofd verplegingsdienst 
Disciplinehoofd verpleging 
Hoofd stafafdeling verplegingsdienst 
Staffunctionaris 
Stafmedewerker verplegingsdienst 
Teambegeleider 
Waarnemend hoofd verplegingsdienst 
 
413200  Personeel medische elektronica en revalidatietechniek 
 
Leidinggevend personeel medische elektronica en revalidatietechniek 
Hoofd medische elektronica 
Chef medische elektronica  
Hoofd/chef medische elektronica 
Hoofd revalidatietechniek 
Chef OIM 
Chef revalidatietechniek 
Voorman revalidatietechniek 
Coördinerend bandagist 
Subhoofd OIM 
Voorman mouldroom 
Voorman OIM 
 
Niet leidinggevend personeel medische elektronica en revalidatietechniek 
Medisch elektronicus 
Medewerker (1e) medische elektronica 
Medewerker technische dienst elektronica  
Vakman medische elektronica  
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Waarnemend hoofd medische elektronica  
Medewerker medische elektronica  
Algemeen assistent medische elektronica  
Laboratorium technicus medische elektronica  
Medewerker medische elektronica  
Revalidatietechnicus 
Assistent (1e) OIM -(A) 
Bandagist 
Medewerker mouldroom 
Orthesemaker 
Orthopedisch schoenmaker 
Prothesemaker 
Medewerker revalidatietechniek 
Assistent bandagist 
Assistent/medewerker OIM 
Assistent schoenmaker 
Korsettennaaister 
Steunzolenmaker 
 
413300  Personeel onderzoeksfuncties 
 
Leidinggevend personeel onderzoeksfuncties 
Leidinggevende beeldvormende techniek 
1e Laborant 
B-laborant 
Blokhoofd 
Hoofd afdeling beeldvormende techniek 
Hoofd nucleaire geneeskunde 
Hoofd radiodiagnostiek 
Hoofd radiodiagnostisch laborant 
Hoofd röntgen 
Nucleair hoofdlaborant 
Subhoofd nucleaire geneeskunde 
Teamleider 
Teamoudste 
Toestelhoofd 
Waarnemend hoofd afdeling beeldvormende techniek 
Waarnemend hoofd nucleaire geneeskunde 
Waarnemend hoofd radiodiagnostiek 
Waarnemend hoofd radiodiagnostisch laborant 
Waarnemend hoofd röntgen 
Leidinggevende functieonderzoek 
Blokhoofd  
Hoofd algemene functieafdeling 
Hoofd functieafdeling cardiologie 
Hoofd functieonderzoek 
Hoofd hartkatheterisatie 
Hoofd klinische neurofysiologie 
Hoofd longfunctie 
Hoofd punctie en scopie 
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Hoofd vaatlaboratorium 
Leidinggevend laborant 
Teamleider  
Waarnemend hoofd 
Leidinggevende laboratorium 
Algemeen hoofdanalist 
Hoofdanalist 
Hoofd laboratorium 
Waarnemend/plaatsvervangend hoofd 
 
Niet leidinggevend personeel onderzoeksfuncties 
Laborant beeldvormende techniek 
A-laborant 
Assistent nucleaire geneeskunde 
Medisch nucleair werker 
Nucleair laborant 
Nucleair laborant in vivo 
Radiodiagnostisch laborant 
Radiodiagnostisch laborant/werkbegeleider 
Radionucleair laborant 
Medewerker beeldvormende techniek 
(Medisch) fotograaf 
Algemeen assistent röntgen 
Assistent donkere kamer 
Audio/visueel medewerker 
Coördinerend fotograaf 
Doka medewerker 
Technisch assistent röntgen 
Laborant/assistent functieonderzoek 
Assistent punctie en scopie 
Cardiologisch verpleegkundige 
ECG-laborant 
EEG-laborant 
Hartfunctielaborant 
Laborant hartkatheterisatie 
Laborant klinische neurofysiologie 
Longfunctie laborant 
Pacemaker laborant 
Technisch oogheelkundig assistent 
Vaatlaborant 
Vakman laboratorium (kan ook leidinggevend zijn) 
Adjunct (medisch) analist 
Analist (klinische) chemie 
Analist (medisch)(MBO)(HBO)(MLO)(HLO) 
Analist biochemie 
Analist biologie 
Analist cyto- histo- pathologie 
Analist cytologie 
Analist hematologie 
Analist histologie 
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Analist microbiologie 
Analist pathologisch anatomie 
Klinisch farmaceutisch analist 
Laborant A/B 
Medisch nucleair werker in vitro 
Research analist 
Sectieassistent/obductieassistent 
Medewerker laboratorium 
Algemene hulp (laboratorium) 
Amanuensis 
Assistent pathologisch-anatomisch laboratorium 
Beheerder laboratoriummateriaal 
Laborant A/B 
Medewerker voedingsbodemkeuken 
Onderzoeksvoorbereider 
Prikster 
Proefdierverzorger 
Spoelhulp 
Voedingbodem bereider 
 
413400  Personeel behandel- en behandelingsondersteunende functies 
 
Leidinggevend personeel behandel- en behandelingsondersteunende functies 
Diëtist 
Diëtist 
Eerste diëtist 
Hoofd (afdeling)(dienst) diëtiek 
Leidinggevend diëtist 
Ergotherapeut 
Eerste ergotherapeut 
Ergotherapeut 
Hoofd (afdeling)(dienst) ergotherapie 
Leidinggevend ergotherapeut 
Subhoofd ergotherapie 
Teamleider ergotherapie 
Waarnemend hoofd ergotherapie 
Hoofd fysiotherapie 
Coördinator fysiotherapie 
Hoofd (afdeling)(dienst) fysiotherapie 
Subhoofd fysiotherapie 
Logopedist 
Eerste logopedist 
Hoofd (afdeling)(dienst) logopedie 
Leidinggevend logopedist 
Logopedist 
Subhoofd logopedie 
Teamleider logopedie 
Waarnemend hoofd logopedie 
Oefentherapeut 
Eerste oefentherapeut 



 
 

 Rekeningschema voor zorginstellingen 85 

 

Hoofd (afdeling)(dienst) oefentherapie 
Leidinggevend oefentherapeut 
Oefentherapeut Cesar 
Oefentherapeut Mensendieck 
Subhoofd oefentherapie 
Teamleider oefentherapie 
Waarnemend hoofd oefentherapie 
Leidinggevende radiotherapie 
Afdelingshoofd radiotherapie 
Hoofd lokalisatie en planning 
Hoofdlaborant (bestralingstoestellen) 
Subhoofd/waarnemend hoofd radiotherapie 
Toestelhoofd 
Leidinggevende apotheek 
1e Apotheekassistent 
Bedrijfsleider apotheek 
Beheerder apotheek 
Hoofd(assistent) apotheek 
Waarnemend/plaatsvervangend hoofdassistent apotheek 
Leidinggevende (Centrale) Sterilisatie 
Eerst aanspreekbare (centrale) sterilisatie 
Hoofd (centrale) sterilisatie 
Leidinggevend medewerker 
Waarnemend hoofd 
 
Niet leidinggevend personeel behandel- en behandelingsondersteunende functies 
Therapieassistent 
AMOZ 
Assistent ergotherapie 
Assistent fysiotherapie 
Assistent oefentherapie 
Medewerker hydrotherapie 
Fysiotherapeut (kan ook leidinggevend zijn) 
Eerste fysiotherapeut 
Fysiotherapeut 
Heilgymnast/masseur 
Leidinggevend fysiotherapeut 
Subhoofd fysiotherapie 
Teamleider fysiotherapie 
Waarnemend hoofd fysiotherapie 
Mondhygiënist/Orthoptist (kan ook leidinggevend zijn) 
Mondhygiënist 
Orthoptist 
Verloskundige (kan ook leidinggevend zijn) 
Hoofd verloskunde 
Leidinggevend verloskundige 
Verloskundige 
Radiotherapeutisch laborant 
Radiotherapeutisch laborant 
Apothekersassistent (kan ook leidinggevend zijn) 
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Apotheekassistent (A)(1e) 
Apothekersassistent (A)(1e) 
Medewerker steriele vloeistoffen 
Waarnemend/plaatsvervangend hoofdassistent 
Medewerker apotheek 
Apotheekhulp 
Apotheekmedewerker 
Assistent apotheek 
Medewerker steriele vloeistoffen 
Productieassistent 
Productiemedewerker 
Uitvulhulp / Uitvuller 
(Centrale) Sterilisatieassistent 
Assistent (centrale) sterilisatie 
Hulp 
Hulpkracht 
Medewerker 
Sterilisatieassistent 
Doktersassistent 
Doktersassistent 
Polikliniekassistent 
Tandartsassistent 
Vakman vormende techniek (kan ook leidinggevend zijn) 
Gebitsprothese/faciaaltechnicus  
Gipsmeester 
Gipsverbandmeester 
Medewerker mouldroom 
Medewerker prothesiologie 
Mouldroom technicus 
Prothetist 
 
413500  Personeel psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties 
 
Leidinggevend personeel psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties 
Leidinggevend arbeidstherapie/activiteitenbegeleiding 
Coördinator activiteiten (sector) 
Coördinator arbeid(sector) 
Eerste activiteiten(bege)leider/arbeidstherapeut 
Hoofd activiteiten (begeleiding) 
Hoofd arbeidstherapie 
Hoofd bezigheidstherapie 
Hoofd (dag)activiteitencentrum 
Hoofd werkvormen 
Teamleider/unitoudste/hoofdleider activiteiten/arbeidstherapie 
Leidinggevende maatschappelijk werk 
Coördinerend maatschappelijk werker 
Hoofd (afdeling/dienst) maatschappelijk werk 
Teamleider (afdeling/dienst) maatschappelijk werk 
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Niet leidinggevend personeel psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties 
Activiteitenbegeleider (kan ook leidinggevend zijn) 
(Eerste-) activiteiten(bege)leider 
(Eerste-) bezigheidstherapeut 
Bezigheidsbegeleider 
Medewerker activering 
Teamleider activiteiten 
Unitoudste activiteitensector 
Arbeidstherapeut (kan ook leidinggevend zijn) 
(Eerste-) arbeidsactiviteiten(bege)leider 
(Eerste-) arbeidstherapeut 
Hoofdleider arbeidstherapie 
Medewerker arbeidsactiviteiten 
Werkleider 
Bewegingsagoog (kan ook leidinggevend zijn) 
(Wnd.) hoofd bewegingsagogie/-therapie/-zorg 
Bewegingsagoog 
Bewegingstherapeut 
Hoofd psychomotorische therapie 
Psychomotorische therapeut 
Medewerker bewegingsagogie 
Activiteitenleider voor beweging 
Assistent/medewerker bewegingsagogie/-therapie 
Bewegings(bege)leider 
Sportleider 
 
Creatief therapeut (kan ook leidinggevend zijn) 
Beeldend therapeut 
Creatief therapeut 
Drama-/speltherapeut 
Hoofd/coördinator creatieve therapie 
Kunstzinnig therapeut 
Muziektherapeut 
Therapeut expressie 
Scholings-, vormingswerker/pedagogisch medewerker (kan ook leidinggevend zijn) 
(Spel-)observatrice 
Educatief therapeut 
Hoofd scholing en vorming 
Hoofd spelleiding 
Leerkracht 
Onderwijsleider 
Pedagogisch medewerker 
Spelleider 
Studiebegeleider 
Vormingswerker/-leider 
Ontspanningsleider (kan ook leidinggevend zijn) 
(Wnd.) hoofd ontspanning/recreatie 
Audiovisueel medewerker 
Beheerder patiëntensoos 
Medewerker ontspanning/recreatie 
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Medewerker ziekenomroep 
Ontspanningsleider 
Recreatieleider 
Maatschappelijk werker 
(Medisch) maatschappelijk werker/werkende 
Groepsmaatschappelijk werker 
Maatschappelijk werker/gezinstherapeut 
Medewerker sociale dienstverlening 
Sociaal (psychiatrisch/geriatrisch) verpleegkundige 
Pastoraal medewerker 
Medewerker geestelijke verzorging 
Pastoraal medewerker 
Psychologisch assistent 
Psychodiagnostisch werker 
Psychologisch assistent 
Psychologisch medewerker 
Testassistent 
 
413600  Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel 
 
Leidinggevend verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel 
Avond-/nachthoofd 
Assistent avond-/nachtwacht 
Avondhoofd 
Avondwacht/nachtwacht 
Hoofd late dienst 
Hoofdverpleegkundige avond/nacht 
Hoofdwacht 
Nachtcoördinator 
Nachthoofd 
Zwerfwacht 
Afdelingshoofd ziekenhuiszorg 
Coördinerend hoofd (van units) 
Hoofd 
Hoofdverpleegkundige 
Teamleider 
Unitleider 
Verpleegkundig afdelingshoofd 
Waarnemend hoofd 
Afdelingshoofd psychiatrische zorg 
(Unit)coördinator 
Afdelingshoofd 
Categoriehoofd 
Coördinerend hoofd 
Eindverantwoordelijk sociotherapeut 
Hoofdverpleegkundige 
Manager 
Paviljoenhoofd 
Verpleegkundig afdelingscoördinator 
Afdelingshoofd verpleeghuiszorg 
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Afdelingshoofd 
Coördinerend hoofd 
Etagehoofd 
Hoofdverpleegkundige 
Paviljoenhoofd 
Subhoofd 
Vleugelhoofd 
Waarnemend hoofd 
Paviljoenhoofd zwakzinnigenzorg 
Afdelingshoofd 
Coördinerend hoofd 
Hoofdgroepsleider 
Hoofdleider/Hoofdverpleegkundige 
Paviljoencoördinator/Paviljoenhoofd 
Teamleider ziekenhuiszorg 
Eerste verpleegkundige 
Staflid 
Stafverpleegkundige 
Subhoofd 
Teamleider 
Unithoofd 
Waarnemend afdelingshoofd 
Waarnemend hoofdverpleegkundige 
Unithoofd psychiatrische zorg 
Afdelingshoofd 
Dagprogrammaleider 
Eerste (groeps)verpleegkundige 
Eerste (zieken)verzorgende 
Groepsoudste 
Leidinggevend verpleegkundige 
Teamleider/Unitleider/Groepsleider 
Unitoudste/Unithoofd/Subhoofd 
Verpleegkundig groepscoördinator 
Teamleider verpleeghuiszorg 
Eerste (zieken)verzorgende (resp.2e, 3e) 
Eerste verpleegkundige (resp. 2e, 3e) 
Leidinggevend verpleegkundige/(zieken)verzorgende 
Subhoofd 
Teamleider 
Unithoofd 
Waarnemend afdelingshoofd 
Groepshoofd zwakzinnigenzorg 
Afdelingshoofd 
Eerste groepsleider 
Eerste verpleegkundige 
Groepshoofd 
Groepsoudste 
Huisoudste 
Subhoofd 
Teamleider 
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Unithoofd/unitleider/unitoudste 
Waarnemend afdelingshoofd 
Waarnemend paviljoenhoofd 
Woningoudste 
 
Niet leidinggevend verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel 
Invalkrachten 
Oproepkrachten 
Poolkrachten 
Verplegende ziekenhuiszorg 
Afdelingszuster 
Anesthesie verpleegkundige 
Begeleider 
HBO verpleegkundige 
MBO verpleegkundige 
Nachtverpleegkundige 
Omloop 
Operatieassistent 
Operatieverpleegkundige 
Staflid 
Stafverpleegkundige 
Verpleegkundige (A) (eerste) 
Verpleegkundige in nachtdienst 
Waarnemend eerste verpleegkundige 
Waarnemend staflid 
Zaalzuster 
Ziekenverzorgende (eerste) 
Zuster 
Begeleider psychiatrische zorg 
Begeleider 
Coördinator 
Drugstherapeut 
Eerste verantwoordelijke 
Groepsleider/groepsoudste 
Groepsleider in de nacht 
Groepsverpleegkundige 
Inrichtingswerker 
MBO/HBO verpleegkundige 
Medewerker verpleegkundige discipline  
Nachtverpleegkundige 
Psychiatrisch verpleegkundige 
Sociotherapeut 
Verpleegkundige B 
Verpleegkundige in nachtdienst 
Verplegende/verzorgende verpleeghuiszorg 
(Zieken)verzorgende 
(Zieken-)verzorgende in de nachtdienst 
Bejaardenverzorgende 
Eerste (zieken)verzorgende (resp. 2e, 3e) 
Eerste verpleegkundige (resp.2e,3e) 
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Groepsleider 
Nachtverpleegkundige 
Nachtverzorgende 
Verpleegkundige 
Verpleegkundige in nachtdienst 
Groepsbegeleider zwakzinnigenzorg 
(Groeps)opvoeder 
(Zieken)verzorgende 
Groepsbegeleider 
Groepsleider (- in de nacht) 
Heilpedagoog 
Inrichtingswerker/groepswerker 
Nacht-groepsbegeleider 
Pedagogisch medewerker 
Verpleegkundige 
Zwakzinnigenzorgassistent 
Verzorgende ziekenhuiszorg 
Afdelingshulp 
Medewerker 
Verpleeghulp 
Verzorgende 
Ziekenverzorgende 
Medewerker begeleiding psychiatrische zorg 
(Groeps)(zieken)verzorgende 
Assistent-groepsleider 
Assistent-verpleegkundige 
Groepsleider 
Hulpverpleger 
Verpleeghulp 
Medewerker verpleging/verzorging verpleeghuiszorg 
Afdelingshulp 
Bejaardenhelpende 
Verpleeghulp 
Verzorgingsassistent 
Medewerker groepsbegeleiding zwakzinnigenzorg 
(Zieken)verzorgende 
Aspirant leerling-verpleegkundige 
Assistent groepsleider/tweede groepsleider 
Bejaardenhelpende/bejaardenverzorgende 
Groepsassistent 
Kinder-/jeugdverzorgende 
Medewerker groepsbegeleiding 
Pedagogisch medewerker 
Verpleeghulp 
Zwakzinnigenzorgassistent 
Medewerker nachtdienst zwakzinnigenzorg 
Assistent nachtwacht 
Groepsbegeleider in de nachtdienst 
Loopwacht 
Medewerker groepsbegeleiding wacht 
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Nachtmedewerker 
Nachtverpleegkundige 
Nachtwacht 
Verpleegkundige in de nacht 
Zwerfwacht 
Verzorgende/verplegende in de nachtdienst 
 
413700  Personeel medische en sociaal-wetenschappelijke functies 
 
Klinisch ondersteunende zorg 
Klinisch ondersteunend specialist 
Apotheker (1e/2e) 
Apotheker opleider 
Hoofd apotheek 
Ingeschreven apotheker 
Ziekenhuisapotheker 
Klinisch chemicus 
Hoofd klinisch chemisch laboratorium 
Hoofd laboratorium 
Klinisch fysicus 
Hoofd fysische technische dienst 
Hoofd klinische fysische dienst 
Hoofd klinische fysica en instrumentatie 
Hoofd medische fysische dienst 
Laboratoriumarts klinische chemie 
Medisch microbioloog 
Nucleair geneeskundige 
Patholoog-anatoom 
Radiodiagnost 
 
Klinisch specialistische zorg 
Klinisch specialist 
Allergoloog 
Anesthesioloog 
Cardioloog 
Cardio pulmonale chirurg 
Chirurg 
Dermatoloog 
Erkende laboratoriumarts  
Geriater 
Internist 
Kinderarts 
KNO-arts 
Longarts 
Maag darmarts 
Medisch microbioloog 
Neurochirurg 
Neuroloog 
Nucleair geneeskundige 
Oogarts 
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Orthopeed 
Patholoog-anatoom 
Plastisch chirurg 
Psychiater 
Radiodiagnost 
Radiodiagnost/therapeut 
Radiotherapeut 
Revalidatiearts 
Reumatoloog 
Uroloog 
Verloskundige /gynaecoloog 
Zenuwarts 
 
Algemene en specifieke geneeskundige zorg 
Geneeskundige 
Afdelingsarts 
Algemeen arts 
Arts-assistent 
Arts geneeskundige in opleiding (Agio) 
Arts geneeskundige niet in opleiding (Agnio) 
EHBO arts 
Etage arts 
Hoofd medische dienst 
Hoofd medische en paramedische dienst 
Huisarts 
Instellingsarts 
Paviljoenarts 
Poortarts 
Somatisch arts 
Tandarts 
Verpleeghuisarts 
Wachtarts 
Wachtassistent 
Zaalarts 
Zwakzinnigenzorgarts 
 
Klinisch psychologische en pedagogische zorg 
Klinisch psycholoog/pedagoog 
Adjunct-directeur behandelzaken 
Agoog 
Behandel coördinator  
Coördinator (klinisch)psychologische dienst 
Coördinator psychologische/pedagogische dienst 
Eerste klinisch psycholoog 
Hoofd (afdeling)psychologisch onderzoek 
Hoofd afdeling klinische psychologie 
Klinisch psycholoog  
Neuropsycholoog 
Onderzoekspsycholoog  
Orthopedagoog 
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Pedagoog 
Psycholoog 
Psychotherapeut 
 
Geestelijke verzorging 
Geestelijk verzorger 
Geestelijk verzorger 
Hoofd geestelijke verzorging 
Hoofd pastorale zorg/dienst/afdeling 
Humanistisch raadsman/vrouw 
Pastor 
Predikant  
 
414000  Leerling-verpleegkundig, -opvoedkundig en -verzorgend personeel  
 
414100  Verpleegkundigen in opleiding (niveau 5) 
 
Vierdejaars leerling-verpleegkundigen 
Derdejaars leerling-verpleegkundigen 
Tweedejaars leerling-verpleegkundigen 
Eerstejaars leerling-verpleegkundigen 
 
414110  Verpleegkundigen in opleiding (niveau 4) 
 
Vierdejaars leerling-verpleegkundigen 
Derdejaars leerling-verpleegkundigen 
Tweedejaars leerling-verpleegkundigen 
Eerstejaars leerling-verpleegkundigen 
 
414200  Verzorgenden in opleiding (niveau 3) 
 
Derdejaars leerling-verzorgenden 
Tweedejaars leerling-verzorgenden 
Eerstejaars leerling-verzorgenden 
 
414300  Opvoedkundig personeel in opleiding 
 
414500  Helpenden in opleiding (niveau 2) 
 
Tweedejaars leerling-helpenden 
Eerstejaars leerling-helpenden 
 
414700  Zorghulpen in opleiding (niveau 1) 
 
414800  Ander leerling-verpleegkundig, -verzorgend en -opvoedkundig personeel 
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415000  Personeel terrein- en gebouwgebonden functies 
 
415100  Management technische dienst 
 
Hoofd technische dienst 
Chef TD 
Hoofd bouwkunde en technische dienst 
Hoofd TD 
Assistent hoofd technische dienst 
Assistent chef technische dienst 
Bouwcoördinator 
Chef installatiebedrijf 
Chef nieuwbouw 
Chef technisch onderhoud 
Chef technische dienst 
Hoofd bouw- en schildersbedrijf 
Plaatsvervangend hoofd technische dienst 
Waarnemend hoofd technische diens 
Medewerker bedrijfsbureau 
Bedrijfsbureau assistent/medewerker 
Calculator 
Planner 
Technisch organisatorisch medewerker 
Technisch tekenaar 
Werkvoorbereider 
 
415200  Personeel tuin- en plantsoenendienst 
 
Leidinggevend personeel tuin- en plantsoenendienst 
Hoofd tuin- en plantsoenendienst 
Chef tuin- en plantsoenendienst 
Hoofd/chef plantsoenendienst 
Hoofd/chef tuindienst 
Voorman tuin- en plantsoenendienst 
Hoofd siertuin(en) 
Tuinontwerper 
Voorman dienst tuin en terrein 
Voorman siertuin(en) 
Waarnemend hoofd plantsoenendienst 
 
Niet leidinggevend personeel tuin- en plantsoenendienst 
Tuinman/hovenier 
Bloemist 
Hovenier 
Medewerker agrarische dienst 
Tuinman (begeleider) 
Werkmeester bloemist 
Werkmeester tuin(en) 
Medewerker tuin- en plantsoenendienst 
Bosbaas 



 

Rekeningschema voor zorginstellingen Prismant 96 

Plantsoenmedewerker 
Terreinknecht 
Tuinhulp 
 
415300  Personeel gebouwgebonden technische functies 
 
Leidinggevend personeel gebouwgebonden technische functies 
Hoofd elektrotechniek 
Chef elektrotechniek 
Voorman elektrotechniek 
Medewerker elektrotechniek (1e) 
Voorman elektromonteur 
Waarnemend hoofd elektrotechniek 
Hoofd werktuigkunde 
Baas werktuigkunde 
Chef werktuigkunde 
Voorman werktuigkunde 
Hoofd monteurwerkplaats 
Medewerker werktuigkunde (1e) 
Technicus 
Voorman ketelhuis 
Waarnemend hoofd werktuigkunde 
Hoofd bouwkunde 
Chef bouwkunde 
Voorman bouwkunde 
Hoofd/voorman metselaar 
Hoofd/voorman meubelmaker 
Hoofd/voorman schilder 
Hoofd/voorman stoffeerder 
Hoofd/voorman stukadoor 
Hoofd/voorman tegelzetter 
Hoofd/voorman timmerman 
Medewerker bouwkunde (1e) 
Onderhoudsvoorman 
Waarnemend hoofd bouwkunde 
 
Niet leidinggevend personeel gebouwgebonden technische functies 
Elektrotechnicus 
Elektromonteur 
Medewerker TD elektrotechniek 
Vakman elektrotechniek 
Medewerker elektrotechniek 
Algemeen technisch assistent 
Elektricien 
Leidingmonteur 
Liftmonteur elektrotechniek 
Radiomonteur 
Sterkstroommonteur 
Zwakstroommonteur 
Vakman werktuigkunde 
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Adaptatie technicus 
Bankwerker 
Fijnbankwerker 
Gereedschapmaker 
Instrumentenmaker 
Lasser 
Machinebankwerker 
Machinist 
Medewerker technische dienst 
Smid 
Onderhoudsvakman 
Bedieningsvakman 
CV monteur 
Gawalomonteur 
Liftmonteur 
Loodgieter 
Luchtbehandelingmonteur 
Machinist ketelhuis 
Medewerker energievoorziening 
Medewerker werktuigkundige installaties 
Monteur (1e) 
Monteur ketelhuis 
Onderhoudsvakman 
Servicemonteur 
Stoker/monteur 
Medewerker werktuigkunde 
Algemeen technisch assistent 
Hulpvakman 
Vakman bouwkunde 
Metselaar 
Meubelmaker 
Onderhoudsschilder 
Onderhoudstimmerman 
Schilder 
Stoffeerder 
Stukadoor 
Tegelzetter 
Timmerman 
Medewerker bouwkunde 
Algemeen technisch assistent/medewerker 
Assistent/medewerker bouwkunde 
Bouwkundig medewerker 
Klusjesman 
Opperman 
Steigerbouwer 
Algemeen technisch vakman 
Technisch vakman/medewerker TD 
Onderhoudsmedewerker/-vakman 
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416000  Andere vormen van honorering 
 
Bijdragen garantiefonds 
Kosten religieuzen niet gehonoreerd op lekenbasis  
Patiëntenbeloningen 
 
417000  Stagiaires 
 
Stagiaires algemene en administratieve functies 
Stagiaires hotelfuncties 
Stagiaires VOV-functies 
Stagiaires overige patiëntgebonden functies 
Stagiaires terrein- en gebouwgebonden functies 
 
418000  Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid 
 
418100  Vergoedingen voor uitzendkrachten 
 
418200 Vergoedingen overig personeel niet in loondienst 
 
consulent 
medicus niet gelieerd aan de instelling 
freelance medewerker 
inval-/oproepkracht niet in loondienst 
 
419000 Suppleties en andere kosten bij arbeidsongeschiktheid 
 
419100  Salarissen tijdens ziekte 
 
Salaris tijdens ziekte personeel A & A –functies 
Salaris tijdens ziekte personeel hotelfuncties 
Salaris tijdens ziekte personeel VOV -functies 
Salaris tijdens ziekte overig patiëntgebonden personeel 
Salaris tijdens ziekte leerling VOV –personeel 
Salaris tijdens ziekte personeel terrein- en gebouwgebonden functies 
 
419101  Terugontvangen ziekengeld 
Terugontvangen WAO-uitkeringen 
 
419200  Salarissen i.v.m. zwangerschapsverlof 
 
419500  Andere suppleties, gratificaties en uitkeringen. 
 
Wachtgelden 
Bijdrage werkgever premiespaarregeling 
Gratificatie bij dienstjubileum 
Gratificatie bij toekenning ouderdomspensioen 
Gratificatie bij overbruggingsuitkering 
Herplaatsingtoelage 
Uitkering bij ontslag 
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Uitkering bij overlijden 
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Coderinglijst rubriek 41 op alfabetische volgorde 
 
 
A 
413500    Activiteiten(bege)leider/arbeidstherapeut (1e) 
413500    Activiteiten(bege)leider (1e-)  
413500    Activiteitenleider voor beweging 
415300  Adaptatie technicus 
413300    Adjunct (medisch) analist 
413100 Adjunct-hoofd verplegingsdienst 
411100 Adjunct-directeur 
413700 Adjunct-directeur behandelzaken 
411200  Adjunct-hoofd administratie 
411200  Administrateur 
411200  Administrateur (1e) 
411700  Administratief assistent 
411200  Administratief medewerker 
411700  Administratief medewerker 
411100 Adviserend arts 
411100 Adviserend medisch specialist 
411100 Adviserend ondersteunend specialist 
413700 Afdelingsarts 
413600 Afdelingshoofd 
411300  Afdelingshoofd procedures en systemen 
413400    Afdelingshoofd radiotherapie 
413600 Afdelingshulp 
411700    Afdelingssecretaresse 
413600 Afdelingszuster 
411700 Afsprakenassistent 
412400  Afwasbediende 
412400  Afwashulp 
412400  Afwasser 
413700 Agoog 
413700 Algemeen arts 
412100 Algemeen assistent Civiele Dienst 
413200  Algemeen assistent medische elektronica  
413300    Algemeen assistent röntgen 
413300    Algemeen hoofdanalist 
415300  Algemeen technisch assistent/medewerker 
413100 Algemeen/technisch assistent 
415300  Algemeen technisch vakman 
413300    Algemene hulp (laboratorium) 
413700 Allergoloog 
413300    Amanuensis 
413400    AMOZ 
413600 Anesthesieverpleegkundige 
413700 Anesthesioloog 
411300    Analist (Senior)  
413300    Analist (klinische) chemie 
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413300    Analist (medisch)(MBO)(HBO)(MLO)(HLO) 
413300    Analist biochemie 
413300    Analist biologie 
413300    Analist cyto-histo pathologie 
413300    Analist cytologie 
413300    Analist hematologie 
413300    Analist histologie 
413300    Analist microbiologie 
413300    Analist pathologisch anatomie 
411300    Analist/programmeur 
411300    Analist/systeemontwerper 
411300 Applicatiebeheerder 
413400    Apotheekassistent (A)(1e) 
413400    Apotheekhulp 
413400    Apotheekmedewerker 
413700 Apotheker (1e/2e) 
413700 Apotheker opleider 
413400    Apothekersassistent (A, 1e) 
413100 Apparatuurbeheerder 
411300    Applicatie programmeur (Senior)  
411100 Arbeids/taakanalist 
413500    Arbeidsactiviteiten(bege)leider (1e-)  
413500    Arbeidstherapeut (1e-)  
411100 Arbo-functionaris 
411700 Archiefmedewerker 
413700 Arts-assistent 
413700 Artsgeneeskundige in opleiding (Agio) 
413700 Artsgeneeskundige niet in opleiding (Agnio) 
413600 Aspirant leerling-verpleegkundige 
412300  Assistent (1e) huishouding 
413200   Assistent (1e) OIM -(A) 
412400  Assistent (1e)linnenvoorziening 
413400    Assistent (centrale) sterilisatie 
412400  Assistent afwasdienst 
413400    Assistent apotheek 
413600 Assistent avond-/nachtwacht 
413200  Assistent bandagist 
412400  Assistent chef/hoofd wasbedrijf 
412200    Assistent chef kok 
415100  Assistent chef technische dienst 
413300    Assistent donkere kamer 
413400    Assistent ergotherapie 
413400    Assistent fysiotherapie 
413600 Assistent-groepsleider 
413600 Assistent groepsleider/tweede groepsleider 
412100  Assistent hoofd CD/coördinator keukens 
412100  Assistent hoofd hoteldienst 
415100  Assistent hoofd technische dienst 
413100 Assistent hoofd verplegingsdienst 
412300  Assistent in de huishouding 
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411500   Assistent inkoper 
412300  Assistent koffiekeuken 
412500   Assistent koffieshop 
412400  Assistent/medewerker (1e)linnenvoorziening 
412400  Assistent/medewerker beddencentrale 
413500    Assistent/medewerker bewegingsagogie/-therapie 
412300  Assistent/medewerker bezoekersrestaurant 
415300  Assistent/medewerker bouwkunde 
412200  Assistent/medewerker broodkeuken 
412300  Assistent/medewerker cafetaria 
412400   Assistent/medewerker civiele dienst 
412200  Assistent/medewerker dieetkeuken 
412300  Assistent/medewerker eetzaal 
412200  Assistent/medewerker groentekeuken 
412400  Assistent/medewerker huishoudelijke dienst 
412300  Assistent/medewerker kantine 
412200  Assistent/medewerker keuken 
412300  Assistent/medewerker koffiekamer 
412200  Assistent/medewerker koude keuken 
413200  Assistent/medewerker OIM 
412200  Assistent/medewerker papkeuken 
412300  Assistent/medewerker personeelsrestaurant 
412400   Assistent/medewerker schoonhouddienst 
412400  Assistent/medewerker schoonmaak 
412300  Assistent/medewerker servicedienst 
412300  Assistent/medewerker transportdienst 
412200  Assistent/medewerker van de kok 
412200  Assistent/medewerker vleeskamer 
412400  Assistent/medewerker wasserette 
412400  Assistent/medewerker wasserij 
412400  Assistent naaister 
413600 Assistent nachtwacht 
413300    Assistent nucleaire geneeskunde 
413400    Assistent oefentherapie 
413300    Assistent pathologisch-anatomisch laboratorium 
412300  Assistent paviljoenkeuken 
413300    Assistent punctie en scopie 
413200  Assistent schoenmaker 
412400  Assistent textielreinigingsbedrijf 
413600 Assistent-verpleegkundige 
412100  Assistent/waarnemend hoofd CD 
413600 Assisterend verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel 
413300    Audio/visueel medewerker 
413500    Audiovisueel medewerker 
411300  Automatiseringscoördinator 
411300    Automatiseringsmedewerker 
413600 Avond-/nachthoofd 
412500  Avondhoofd 
413600 Avondhoofd 
413600  Avondwacht/nachtwacht 
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B 
413300    B-laborant 
415300  Baas werktuigkunde 
413200  Bandagist 
412200    Banketbakker 
415300  Bankwerker 
412300  Barkeeper 
415300  Bedieningsvakman 
415100  Bedrijfsbureau assistent/medewerker 
411100 Bedrijfsjournalist 
413400    Bedrijfsleider apotheek 
411100 Bedrijfsmaatschappelijk werker 
411100 Bedrijfsverpleegkundige 
413500    Beeldend therapeut 
411400  Begeleidend docent 
413600 Begeleider 
411600    Begeleidingsmedewerker 
413700 Behandelcoördinator 
413400    Beheerder apotheek 
411700  Beheerder archief 
412500  Beheerder kledingshop 
413300    Beheerder laboratoriummateriaal 
412300  Beheerder magazijn 
413500    Beheerder patiëntensoos 
413100 Beheerder protocollen/voorschriften 
413100 Beheerder receptuur 
413600 Bejaardenhelpende 
413600 Bejaardenverzorgende 
411100 Beleidsadviseur 
411100 Beleidsmedewerker 
411600    Beleidsmedewerker personeelszaken 
411500  Besteller 
412500  Bewaker 
413500    Bewegings(bege)leider 
413500    Bewegingsagoog 
413500    Bewegingstherapeut 
413500    Bezigheidstherapeut (1e-)  
413500    Bezigheidsbegeleider 
411700    Bibliothecaris 
416100  Bijdragen garantiefonds 
411700 Binder 
415200  Bloemist 
413300    Blokhoofd 
413100 Blokhoofd 
412300  Bode 
412300  Bode buitentransport 
411200  Boekhouder (1e,2e)(ass.) 
415200  Bosbaas 
415100  Bouwcoördinator 
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415300  Bouwkundig medewerker 
412200    Brood/banketbakker 
412200    Broodbakker 
 
C 
413300    Cardiologisch verpleegkundige 
413700 Cardioloog 
413700 Cardiopulmonale chirurg 
412400  Casserolier 
413600 Categoriehoofd 
412500  Centralist 
412300  Chauffeur (interne dienst) 
412300  Chauffeur accuwagen 
412300  Chauffeur verpleegdienst 
412200  Chef (centrale) keuken 
411200  Chef administratie/(-discipline) 
412400  Chef afwas 
411300  Chef automatisering 
412400  Chef beddencentrale 
415300  Chef bouwkunde 
412300  Chef centraal magazijn 
412200  Chef de partie 
415300  Chef elektrotechniek 
411700  Chef/hoofd algemene zaken 
411700  Chef/hoofd drukkerij 
412500  Chef/hoofd flat 
412100  Chef/hoofd huishouding 
411700  Chef/hoofd interne zaken 
412400  Chef/hoofd linnenkamer 
412400  Chef/hoofd naaikamer 
412400  Chef/hoofd textielreinigingsbedrijf 
412400  Chef/hoofd wasbedrijf 
412500  Chef/hoofdportier 
411500  Chef inkoop 
415100 Chef installatiebedrijf 
412200  Chef kok 
413200  Chef medische elektronica  
415100  Chef nieuwbouw 
413200  Chef OIM 
412500  Chef personeelshuisvesting 
412300  Chef restaurant 
413200  Chef revalidatietechniek 
415100  Chef TD 
415100  Chef technisch onderhoud 
415100  Chef technische dienst 
415200  Chef tuin- en plantsoenendienst 
412300  Chef/voorman goederenontvangst/opslag 
412500  Chef/voorman receptie 
412300  Chef/voorman transport 
412400  Chef wasserij 
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415300  Chef werktuigkunde 
413700 Chirurg 
412300  Civiele dienst assistent 
413100 Clusterhoofd/coördinerend hoofd/diensthoofd PPT 
411200  Codeur 
412500  Conciërge 
418200 Consulent 
411300    Contactfunctionaris automatisering 
411200  Controller (leidinggevend) 
411100 Controller 
413600 Coördinator (Unit) 
413100 Coördinator 
413600 Coördinator (niet leidinggevend) 
413700 Coördinator (klinisch)psychologische dienst 
413500    Coördinator activiteiten (sector) 
413500    Coördinator arbeid(sector) 
411300  Coördinator computerverwerking 
413400    Coördinator fysiotherapie 
411100 Coördinator klinische dienst 
411100 Coördinator medische dienst 
411100 Coördinator cliëntenvoorlichting 
411400  Coördinator praktijkbegeleiding 
413700 Coördinator psychologische/pedagogische dienst 
412100 Coördinator recreatie 
411100 Coördinator vrijwilligers(werk) 
411100 Coördinator zorgsector 
413200 Coördinerend bandagist 
411100 Coördinerend diensthoofd 
413300    Coördinerend fotograaf 
413100 Coördinerend hoofd 
413600 Coördinerend hoofd 
413600 Coördinerend hoofd (van units) 
413100 Coördinerend hoofd/diensthoofd 
413500    Coördinerend maatschappelijk werker 
411700  Coördinerend secretaresse 
413200  Corsettennaaister 
412400  Costumière 
412400  Coupeuse (1e) 
413500    Creatief therapeut 
411400  Cursusleider 
411400  Cursusleider 
415300  CV monteur 
 
D 
413600   Dagprogrammaleider 
411700  Datatypist 
413700 Dermatoloog 
411700 Dictafonist (Medisch)  
412200  Dieetkok (1e) 
412200    Dieetkok (2e) 
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411200  Diensthoofd administratie 
413400    Diëtist (1e) 
411100 Directeur  
411100 Directeur (centrale) school 
411400  Directeur (centrale) school (Adjunct)  
411200  Directeur economische zaken (Adjunct)  
411600  Directeur sociaal beleid (Adjunct)  
411600  Directeur sociale zaken (Adjunct)  
413100 Directeur verpleging (Adjunct)  
411100 Directieadviseur 
411700    Directiesecretaresse 
411100 Directiesecretaris 
413100 Disciplinehoofd verpleging 
411400   Docent 
411400  Docent/waarnemend hoofd 
411700    Documentalist 
413300    Doka medewerker 
411700    Doktersassistent 
413400    Doktersassistent 
413500    Drama-/speltherapeut 
413600 Drugstherapeut 
411700  Drukker (Huis-) 
 
E 
413300    ECG-laborant 
411200  Economisch directeur 
411200  Economisch medewerker 
411200  Econoom 
413500    Educatief therapeut 
413300    EEG-laborant 
413400    Eerst aanspreekbare (centrale) sterilisatie 
413600 Eerstverantwoordelijke 
413700 EHBO-arts 
413600 Eindverantwoordelijk sociotherapeut 
415300 Elektricien 
415300  Elektromonteur 
415300  Elektrotechnicus 
413400    Ergotherapeut (1e) 
413700 Erkende laboratoriumarts  
413700 Etagearts 
413100 Etagehoofd 
413600 Etagehoofd 
 
F 
415300  Fijnbankwerker 
412500  Flatbeheerder 
413300    Fotograaf (Medisch)  
418200 Freelance medewerker 
413400    Fysiotherapeut (1e) 
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G 
412400  Garderobedame 
412500  Gastvrouw (personeelsflat) 
415300  Gawalomonteur 
413400    Gebitsprothese/faciaaltechnicus (incl. leidinggevende) 
412400  Gebouwenleider 
413700 Geestelijk verzorger 
415300  Gereedschapmaker 
413700 Geriater 
413400    Gipsmeester 
413400    Gipsverbandmeester 
412400  Glazenwasser 
412400  Gordijnnaaister 
413600 Groepsassistent 
413600 Groepsbegeleider 
413600 Groepsbegeleider in de nachtdienst 
413600 Groepshoofd 
413600 Groepsleider (1e)  
413600 Groepsleider/groepsoudste 
413600 Groepsleider in de nacht 
413500    Groepsmaatschappelijk werker 
413600 Groepsoudste 
413600 Groepsverpleegkundige 
 
H 
413300    Hartfunctielaborant 
413600 HBO-verpleegkundige 
413400    Heilgymnast/masseur 
413600 Heilpedagoog 
411300 Helpdesk medewerker 
413600 Helpende 
414500 Helpenden in opleiding (niveau 2) 
414504 Helpenden in opleiding, eerstejaars (niveau 2) 
414503 Helpenden in opleiding, tweedejaars (niveau 2) 
413600 Hoofd 
411100 Hoofd/(adjunct) directeur behandelzaken 
411100 Hoofd/(adjunct) directeur medische dienst 
411100 Hoofd/(adjunct) directeur medische/paramedische dienst 
411100 Hoofd/(adjunct) directeur klinische zorg 
411100 Hoofd/(adjunct) directeur cliëntenzorg 
413500    Hoofd (afdeling/dienst) maatschappelijk werk 
413400    Hoofd (afdeling)(dienst) diëtetiek 
413400    Hoofd (afdeling)(dienst) ergotherapie 
413400    Hoofd (afdeling)(dienst) fysiotherapie 
413400    Hoofd (afdeling)(dienst) logopedie 
413400    Hoofd (afdeling)(dienst) oefentherapie 
413700 Hoofd (afdeling)psychologisch onderzoek 
412300  Hoofd (algemeen)magazijn 
413100 Hoofd (centraal) medische dienst 
413400    Hoofd (centrale) sterilisatie 
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412400  Hoofd (centrale)afwas 
413500    Hoofd (dag)activiteitencentrum 
413100 Hoofd (dienst) poliklinieken 
413200  Hoofd (medische) elektronica 
413100 Hoofd activering 
413500    Hoofd activiteiten (begeleiding) 
413100 Hoofd activiteitendienst/-sector 
411200  Hoofd administratie 
411200  Hoofd administratieve dienst 
413300    Hoofd afdeling beeldvormende techniek 
412100  Hoofd afdeling keukens 
413700 Hoofd afdeling klinische psychologie 
411700   Hoofd afsprakenbureau 
413300    Hoofd algemene functieafdeling 
413100 Hoofd ambulante/poliklinische patiëntenzorg 
413700 Hoofd apotheek 
413500    Hoofd arbeidstherapie 
411700  Hoofd archief 
411300  Hoofd automatisering 
411100 Hoofd behandeling 
413500    Hoofd bewegingsagogie/-therapie/-zorg (Wnd.)  
413100 Hoofd bewonerszorg 
413500    Hoofd bezigheidstherapie 
412300  Hoofd bezoekersrestaurant 
411700  Hoofd bibliotheek 
415100  Hoofd bouw- en schildersbedrijf 
415300  Hoofd bouwkunde 
415100  Hoofd bouwkunde en technische dienst 
412100  Hoofd CD/adjunct directeur 
412400  Hoofd/chef civiel onderhoud 
412400  Hoofd/chef huishoudelijke dienst 
412500  Hoofd/chef kledingmagazijn 
413200  Hoofd/chef medische elektronica 
412300  Hoofd/chef opslag 
415200  Hoofd/chef plantsoenendienst 
412400  Hoofd/chef schoonmaak/onderhoud 
412400  Hoofd/chef schoonmaakdienst 
415200  Hoofd/chef tuindienst 
411500  Hoofd commerciële zaken 
413500    Hoofd/coördinator creatieve therapie 
411600  Hoofd dienst organisatie 
411600  Hoofd dienst personeel- en organisatiezaken 
411600  Hoofd dienst personeelszaken 
411600  Hoofd dienst sociale zaken 
413100 Hoofd dienst verpleging en verzorging 
411200  Hoofd economisch-administratieve dienst 
412300  Hoofd eetzaal 
415300  Hoofd elektrotechniek  
413100 Hoofd functieafdelingen 
413300    Hoofd functieafdeling cardiologie 
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413300    Hoofd functieonderzoek 
413400    Hoofd fysiotherapie 
413700 Hoofd fysischtechnische dienst 
413700 Hoofd geestelijke verzorging 
411500  Hoofd goederenvoorziening 
413300    Hoofd hartkatheterisatie 
412100  Hoofd hoteldienst 
412100  Hoofd huishoudelijk paviljoen 
411300  Hoofd informatica 
411300  Hoofd informatieverwerking 
411500  Hoofd inkoop 
411500  Hoofd inkoop en goederenbeheer 
412300  Hoofd kantine 
412200  Hoofd keuken (en restaurant) 
413700 Hoofd klinisch-chemisch laboratorium 
413700 Hoofd klinisch-fysische dienst 
413700 Hoofd klinische fysica en instrumentatie 
413300    Hoofd klinische neurofysiologie 
412500  Hoofd koffieshop 
413300    Hoofd laboratorium 
413700 Hoofd laboratorium 
413600 Hoofd late dienst 
412400  Hoofd linnenvoorziening 
413400    Hoofd lokalisatie en planning 
413300    Hoofd longfunctie 
412300  Hoofd magazijn kleding 
412300  Hoofd magazijn technische dienst 
411500  Hoofd materieel en dienstenbeheer 
411500  Hoofd materiële zaken 
411200   Hoofd medisch-administratieve dienst 
413700 Hoofd medisch-fysische dienst 
411200 Hoofd medische administratie 
413700 Hoofd medische dienst 
413700 Hoofd medische en paramedische dienst 
413100 Hoofd medische/paramedische dienst 
415300  Hoofd monteurwerkplaats 
413300    Hoofd nucleaire geneeskunde 
413500    Hoofd ontspanning/recreatie (Wnd.)  
411400  Hoofd opleiding 
411100 Hoofd opname 
413100 Hoofd paramedische dienst 
413700 Hoofd pastorale zorg/dienst/afdeling 
411600  Hoofd personeel en organisatie 
411600  Hoofd personeelsdienst 
412500  Hoofd personeelshuisvesting 
412300  Hoofd personeelsrestaurant 
411600  Hoofd personeelszaken 
413500    Hoofd psychomotorische therapie 
413300    Hoofd punctie en scopie 
413300    Hoofd radiodiagnostiek 
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413300    Hoofd radiodiagnostisch laborant 
412500  Hoofd receptie 
411300  Hoofd rekencentrum 
412300  Hoofd representatieve dienst 
413200  Hoofd revalidatietechniek 
413300    Hoofd röntgen 
413500    Hoofd scholing en vorming 
412400  Hoofd schoonmaak 
411700  Hoofd secretariaat 
412100  Hoofd servicedienst 
415200  Hoofd siertuin(en) 
413500    Hoofd spelleiding 
413100 Hoofd stafafdeling verplegingsdienst 
415100  Hoofd technische dienst 
411700  Hoofd tekstverwerking 
412500  Hoofd telefooncentrale 
412300  Hoofd transport 
415200  Hoofd tuin- en plantsoenendienst 
411700  Hoofd typekamer 
413300    Hoofd vaatlaboratorium 
412500  Hoofd verkoop 
413400    Hoofd verloskunde 
413100 Hoofd verpleegafdelingen 
413100 Hoofd verpleegdienst 
413100 Hoofd verpleegkundige dienst 
413100 Hoofd verpleegkundige discipline 
413100 Hoofd verplegingsdienst 
413100 Hoofd verzorgingsdienst 
412200 Hoofd voeding 
411100 Hoofd voorlichting en PR 
415300  Hoofd/voorman metselaar 
415300  Hoofd/voorman meubelmaker 
415300  Hoofd/voorman schilder 
415300  Hoofd/voorman stoffeerder 
415300  Hoofd/voorman stukadoor 
415300  Hoofd/voorman tegelzetter 
415300  Hoofd/voorman timmerman 
412400  Hoofd wasserij 
415300  Hoofd werktuigkunde 
413500    Hoofd werkvormen 
413120 Hoofd woondienst 
413400    Hoofd(assistent) apotheek 
413300    Hoofdanalist 
413610 Hoofdgroepsleider 
413400    Hoofdlaborant (bestralingstoestellen) 
413500    Hoofdleider arbeidstherapie 
413600 Hoofdleider/Hoofdverpleegkundige 
413100 Hoofdverpleegkundige 
413600 Hoofdverpleegkundige 
413600 Hoofdverpleegkundige avond/nacht 
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413600 Hoofdwacht 
412500  Host 
412500  Host/avondpost 
415200  Hovenier 
413700 Huisarts 
412400  Huisbediende 
412400  Huisbediende A 
411700  Huisdrukker 
412400  Huishoud (1e)assistent 
412300  Huishoudelijk assistent 
412400   Huishoudelijk assistent/medewerker 
412200  Huishoudelijk medewerker/assistent 
412400  Huishoudelijke hulp 
412500  Huismeester 
413600 Huisoudste 
413400    Hulp (centrale) sterilisatie 
412200  Hulp kok 
413400    Hulpkracht (centrale) sterilisatie 
412500  Hulpportier 
415300  Hulpvakman 
413600 Hulpverpleger 
413700 Humanistisch raadsman/vrouw 
 
I 
411300    Informatieanalist 
413710 Ingeschreven apotheker 
411500  Inkoopassistent 
411500  Inkoper (1e) 
411500  Inkoper gebruiksartikelen 
411500  Inkoper investeringsgoederen 
412200  Inrichtingsassistent 
413600 Inrichtingswerker 
413600 Inrichtingswerker/groepswerker 
413700 Instellingsarts 
411100 Instellingsdirecteur 
412200  Instellingskok (1e) 
412200    Instellingskok (2e-3e) 
412400  Instructeur schoonmaak/onderhoud 
415300  Instrumentenmaker 
412400  Interieurverzorger 
413700 Internist 
418200 Invalkracht niet in loondienst 
413600 Invalkracht VOV-functies 
 
K 
415100  Calculator 
412300  Kantinebeheerder 
412500  Kapper 
411200  Kassier 
412300  Keuken/linnen assistent 
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412200  Keukenassistent verpleegetage/paviljoen 
412200  Keukenhulp 
413600 Kinder-/jeugdverzorgende 
413700 Kinderarts 
412400  Kleermaker 
413700 Klinisch chemicus 
413700 Klinisch fysicus 
413700 Klinisch psycholoog (1e) 
413300    Klinisch-farmaceutisch analist 
415300  Klusjesman 
413100 Clusterhoofd 
413700 KNO-arts 
412300  Koffiejuffrouw 
412200  Kok (1e) (centrale keuken) 
412200    Kok (2e-3e) 
412200  Kok (teamleider) 
416120 Kosten religieuzen niet gehonoreerd op lekenbasis  
413500    Kunstzinnig therapeut 
 
L 
413300    Laborant (A, B, 1e) 
413300    Laborant/assistent functieonderzoek 
413300    Laborant beeldvormende techniek 
413300    Laborant hartkatheterisatie 
413300    Laborant klinische neurofysiologie 
413200  Laboratorium technicus medische elektronica  
413710 Laboratoriumarts klinische chemie 
415300  Lasser 
413500    Leerkracht 
414503 Leerling-helpende 1e jaars (niveau 2)   
414504 Leerling-helpende 2e jaars (niveau 2) 
413300    Leerling-laborant klinische neurofysiologie 
413300    Leerling-longfunctieassistent  
413620 Leerling-operatieassistent 
413300    Leerling-radiodiagnostisch laborant 
413400    Leerling-radiotherapeutisch laborant 
414100 Leerling-verpleegkundigen (niveau 5) 
414104 Leerling-verpleegkundigen 1e jaars (niveau 5)  
414103 Leerling-verpleegkundigen 2e jaars (niveau 5) 
414102 Leerling-verpleegkundigen 3e jaars (niveau 5) 
414101 Leerling-verpleegkundigen 4e jaars (niveau 5) 
414110 Leerling-verpleegkundigen (niveau 4) 
414114 Leerling-verpleegkundigen 1e jaars (niveau 4)  
414113 Leerling-verpleegkundigen 2e jaars (niveau 4) 
414112 Leerling-verpleegkundigen 3e jaars (niveau 4) 
414111 Leerling-verpleegkundigen 4e jaars (niveau 4) 
414200 Leerling-verzorgenden (niveau 3) 
414204 Leerling-verzorgenden 1e jaars (niveau 3)  
414203 Leerling-verzorgenden 2e jaars (niveau 3) 
414202 Leerling-verzorgenden 3e jaars (niveau 3) 
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413400    Leidinggevende (centrale) sterilisatie 
413400    Leidinggevende apotheek 
413300  Leidinggevende functieonderzoek 
413500    Leidinggevend arbeidstherapie/activiteitenbegeleiding 
413400    Leidinggevend diëtist 
413400    Leidinggevend ergotherapeut 
413400    Leidinggevend fysiotherapeut 
413300    Leidinggevend laborant 
413400    Leidinggevend logopedist 
413400    Leidinggevend medewerker 
413400    Leidinggevend oefentherapeut 
413400    Leidinggevend verloskundige 
413600   Leidinggevend verpleegkundige 
413600 Leidinggevend verpleegkundige/(zieken)verzorgende 
411200  Leidinggevende administratie 
413300    Leidinggevende beeldvormende techniek 
411700  Leidinggevende bibliotheek 
413300  Leidinggevende laboratorium 
413500    Leidinggevende maatschappelijk werk 
413400    Leidinggevende radiotherapie 
415300  Leidingmonteur 
415300  Liftmonteur 
415300  Liftmonteur elektrotechniek 
412400  Linnen/kleding verzorgster 
412400  Linnenassistent 
412400  Linnenkamermedewerker (1e) 
413400    Logopedist (1e) 
413700 Longarts 
413300    Longfunctie laborant 
415300  Loodgieter 
413600 Loopwacht 
415300  Luchtbehandelingmonteur 
 
M 
413700 Maagdarmarts 
413500    Maatschappelijk werker/werkende (Medisch)  
413500    Maatschappelijk werker/gezinstherapeut 
415300  Machinebankwerker 
415300  Machinist 
415300  Machinist ketelhuis 
412300  Magazijnbediende centrale keuken 
412300  Magazijnbediende kleding magazijn 
412300  Magazijnbediende magazijn TD 
412300  Magazijnbediende/medewerker 
412300  Magazijnbediende speciaal magazijn 
412300  Magazijnbediende therapie magazijn 
412300  Magazijnbediende voedingsmagazijn 
412300  Magazijnchef 
412300  Magazijnhulp/assistent 
412300  Magazijnmeester (1e) 
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412100 Management hotelfunctie 
415100  Management technische functies 
411700    Managementassistent 
413600 Manager 
412500  Manicure 
411500  Materiaal manager 
413600 MBO-verpleegkundige 
413600 Medewerker 
412400  Medewerker (1e) beddencentrale 
412400  Medewerker (1e) huishouding 
413200  Medewerker (1e) medische elektronica   
413400    Medewerker (centrale) sterilisatie 
412400  Medewerker (centrale)afwas 
413500    Medewerker activering 
411200  Medewerker administratie 
411700 Medewerker afsprakenbureau 
415200  Medewerker agrarische dienst 
413400    Medewerker apotheek 
413500    Medewerker arbeidsactiviteiten 
411600    Medewerker arbeidsvoorwaarden 
411700  Medewerker archief 
411300    Medewerker automatisering 
415100  Medewerker bedrijfsbureau 
413300    Medewerker beeldvormende techniek 
412500  Medewerker bewaking 
412500  Medewerker bewaking (1e) 
413500    Medewerker bewegingsagogie 
411700    Medewerker bibliotheek 
415300  Medewerker bouwkunde 
415300  Medewerker bouwkunde (1e) 
411700  Medewerker drukkerij 
415300  Medewerker elektrotechniek 
415300  Medewerker elektrotechniek (1e) 
415300  Medewerker energievoorziening 
413500    Medewerker geestelijke verzorging 
412300  Medewerker goederenontvangst en -opslag 
413600 Medewerker groepsbegeleiding 
413600 Medewerker groepsbegeleiding wacht 
413400    Medewerker hydrotherapie 
412300  Medewerker intern transport  
413300    Medewerker laboratorium 
412400  Medewerker linnenkamer (paviljoen) 
413200  Medewerker medische elektronica  
413200  Medewerker mouldroom 
413400    Medewerker mouldroom 
412500  Medewerker nachtdienst 
413500    Medewerker ontspanning/recreatie 
411400  Medewerker opleiding, vorming en training 
412300  Medewerker patiëntentransport 
411100 Medewerker patiëntenvoorlichting 
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411600    Medewerker personeelsdienst 
412500  Medewerker personeelshuisvesting 
411600    Medewerker personeelszaken 
412500  Medewerker portiersdienst 
411700  Medewerker postkamer 
413400    Medewerker prothesiologie 
412500  Medewerker receptie 
411600    Medewerker rechtspositie 
411700  Medewerker repro 
412300  Medewerker restaurant 
413200  Medewerker revalidatietechniek 
412400  Medewerker schoonmaak 
413500    Medewerker sociale dienstverlening 
413400    Medewerker steriele vloeistoffen 
415300  Medewerker TD elektrotechniek 
413200  Medewerker technische dienst elektronica  
415300  Medewerker technische dienst 
412300  Medewerker transport 
415200  Medewerker tuin- en plantsoenendienst 
413600 Medewerker verpleegkundige discipline  
413300    Medewerker voedingsbodemkeuken 
411100 Medewerker voorlichting en PR 
412400  Medewerker wasserij 
412400  Medewerker wasserij drooggedeelte 
415300  Medewerker werktuigkunde 
415300  Medewerker werktuigkunde (1e) 
415300  Medewerker werktuigkundige installaties 
413500    Medewerker ziekenomroep 
411200  Medisch administrateur (Assistent)  
413400    Medisch assistent 
413200  Medisch elektronicus 
413300    Medisch fotograaf  
411300    Medisch informaticus 
413500    Medisch maatschappelijk werker/werkende  
413700 Medisch microbioloog 
413700 Medisch microbioloog 
413300    Medisch nucleair werker in vitro 
413300    Medisch nucleair werker 
411700    Medisch secretaresse 
411400  Mentor 
412500  Mentor  
415300  Metselaar 
415300  Meubelmaker 
413400    Mondhygiënist 
415300  Monteur (1e) 
415300  Monteur ketelhuis 
413400    Mouldroom technicus 
413500    Muziektherapeut 
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N 
412400  Naaister 
413600 Nacht-groepsbegeleider 
413600 Nachtcoördinator 
413600 Nachthoofd 
413600 Nachtmedewerker 
412500 Nachttelefonist 
413600 Nachtverpleegkundige 
413600 Nachtverzorgende 
413600 Nachtwacht 
412500 Nachtwaker 
411300 Netwerkbeheerder 
413700 Neurochirurg 
413700 Neuroloog 
413700 Neuropsycholoog 
413700 Nucleair geneeskundige 
413700 Nucleair geneeskundige 
413300    Nucleair hoofdlaborant 
413300    Nucleair laborant 
413300    Nucleair laborant in vivo 
 
O 
413500    Observatrice (Spel-) 
413400    Oefentherapeut (1e) 
413400    Oefentherapeut Cesar 
413400    Oefentherapeut Mensendieck 
413600 Omloop 
415300  Onderhoudsmedewerker/-vakman 
415300  Onderhoudsschilder 
415300  Onderhoudstimmerman 
415300  Onderhoudsvakman 
415300  Onderhoudsvoorman 
413500    Onderwijsleider 
413700 Onderzoekspsycholoog 
413300    Onderzoeksvoorbereider 
413500    Ontspanningsleider 
413700 Oogarts 
413600 Operatieassistent 
413600 Operatieverpleegkundige 
411300    Operator 
411300    Operator-(aankomend)programmeur 
411400  Opleidingscoördinator 
411100 Opnamecoördinator 
411100 Opnameverpleegkundige 
415300  Opperman 
418200 Oproepkracht niet in loondienst 
413600 Oproepkracht VOV-functies 
413600 Opvoeder (Groeps) 
414300 Opvoedkundig personeel, in opleiding 
411100 Organisatieadviseur 
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411100 Organisatiemedewerker 
413200  Orthesemaker 
413700 Orthopedagoog 
413700 Orthopeed 
413200  Orthopedisch schoenmaker 
413400    Orthoptist 
419900 Overboeking salarissen tijdens ziekte 
 
P 
413300    Pacemaker laborant 
412500  Parkeerwacht 
413700 Pastor 
413500    Pastoraal medewerker 
413700 Patholoog-anatoom 
413700 Patholoog-anatoom 
416100  Patiëntenbeloningen 
413600 Paviljoencoördinator/Paviljoenhoofd 
413700 Paviljoenarts 
412500  Paviljoenbediende 
413600 Paviljoenhoofd 
413500    Pedagogisch medewerker 
413600 Pedagogisch medewerker 
413700 Pedagoog 
412400  Perser 
411600    Personeelsadviseur 
411600    Personeelsconsulent 
411600    Personeelsfunctionaris 
411600    Personeelswerker 
411400  Plaatsvervangend hoofd 
411500  Plaatsvervangend hoofd inkoop 
415100  Plaatsvervangend hoofd technische dienst 
415100  Planner 
411100 Planner 
411100 Planningscoördinator 
411100 Planningsmedewerker 
415200  Plantsoenmedewerker 
413700 Plastisch chirurg 
413400    Polikliniekassistent 
418200 Poolkracht niet in loondienst 
413600 Poolkracht VOV-functies 
413700 Poortarts 
412500  Portier 
412500  Portier (1e) 
411700   Postbode 
411700  Postkamerbediende 
411700  Postmeester 
411400  Praktijkbegeleider 
411400  Praktijkcoördinator 
411400  Praktijkcoördinator 
411400  Praktijkdocent 
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411400  Praktijkinstructeur 
413700 Predikant  
413300    Prikster 
413400    Productieassistent 
413400    Productiemedewerker 
413300    Proefdierverzorger 
411300    Programmeur 
411300    Programmeur/analist 
411300    Programmeur/operator 
411100 Projectcoördinator 
411300  Projectleider automatisering 
411100 Projectmanager 
411100 Projectmedewerker 
413200  Prothesemaker 
413400    Prothetist 
413700 Psychiater 
413600 Psychiatrisch verpleegkundige 
413500    Psychodiagnostisch werker 
413500    Psychologisch assistent 
413500    Psychologisch medewerker 
413700 Psycholoog 
413500    Psychomotorische therapeut 
413700 Psychotherapeut 
 
R 
413700 Radiodiagnost 
413700 Radiodiagnost 
413700 Radiodiagnost/therapeut 
413300    Radiodiagnostisch laborant 
413300    Radiodiagnostisch laborant/werkbegeleider 
415300  Radiomonteur 
413300    Radionucleair laborant 
413700 Radiotherapeut 
413400    Radiotherapeutisch laborant 
413100 Rayonhoofd 
412500  Receptionist (1e) 
412500  Receptionist/telefonist 
413500    Recreatieleider 
413100 Regiohoofd 
413300    Research analist 
413700 Revalidatiearts 
413200 Revalidatietechnicus 
413700 Reumatoloog 
 
S 
415300  Schilder 
413500    Scholings-, vormingswerkers/pedagogisch medewerker 
412500  Schoonheidsspecialiste 
411700  Secretaresse (Medisch)  
413300    Sectieassistent/obductieassistent 
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411300  Sectiechef ontwikkeling 
411600    Sectorpersoneelsfunctionaris 
413100 Sectorhoofd 
415300  Servicemonteur 
411300    Shiftleader/operator 
415300  Smid 
413500    Sociaal (psychiatrisch/geriatrisch) verpleegkundige 
413600 Sociotherapeut 
413700 Somatisch arts 
412300  Souschef restaurant 
413500    Spelleider 
413500    Spelobservatrice  
413300    Spoelhulp 
413500    Sportleider 
411700    Spreekuurassistent 
411100 Stafadviseur 
411400   Stafdocent 
413100 Staffunctionaris 
411100 Staflid 
413600 Staflid 
412100  Stafmedewerker civiele dienst 
413100 Stafmedewerker laboratorium/apotheek 
413100 Stafmedewerker paramedische dienst 
413100 Stafmedewerker verplegingsdienst 
413600   Stafverpleegkundige 
413600 Stafverpleegkundige 
417100  Stagiaire 
415300  Steigerbouwer 
413400    Sterilisatieassistent (Centrale)  
415300  Sterkstroommonteur 
413200  Steunzolenmaker 
415300  Stoffeerder 
415300  Stoker/monteur 
412400  Strijkster 
415300  Stukadoor 
411400  Studiebegeleider 
413500    Studiebegeleider 
413600 Subhoofd 
413400    Subhoofd ergotherapie 
413400    Subhoofd fysiotherapie 
413400    Subhoofd logopedie 
413300    Subhoofd nucleaire geneeskunde 
413400    Subhoofd oefentherapie 
413200  Subhoofd OIM 
413400    Subhoofd/waarnemend hoofd radiotherapie 
412400  Subhoofd wasserij 
411300    Systeemprogrammeur 
411300    Systeemontwerper 
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T 
413700 Tandarts 
413400    Tandartsassistent 
413100 Teambegeleider 
413300    Teamleider 
413600 Teamleider 
413500    Teamleider (afdeling/dienst) maatschappelijk werk 
413500    Teamleider activiteiten 
413400    Teamleider ergotherapie 
413400    Teamleider fysiotherapie 
413400    Teamleider logopedie 
413400    Teamleider oefentherapie 
413600 Teamleider/Unitleider/Groepsleider 
413500    Teamleider/unitoudste/hoofdleider activiteiten/arbeidstherapie 
413300    Teamoudste 
415300  Technicus 
413300    Technisch assistent röntgen 
413300    Technisch oogheelkundig assistent 
415100  Technisch organisatorisch medewerker 
415100  Technisch tekenaar 
415300  Technisch vakman/medewerker TD 
415300  Tegelzetter 
412500  Telefonist/lokettist 
412500  Telefonist/receptionist 
415200  Terreinknecht 
412500  Terreinwacht 
413500    Testassistent 
413500    Therapeut expressie 
413400    Therapieassistent 
415300  Timmerman 
413300    Toestelhoofd 
413400    Toestelhoofd 
411400  Trainer 
412300  Transport medewerker (1e) 
412300  Transportbediende 
412300  Transporteur 
415200  Tuinhulp 
415200  Tuinman (begeleider) 
415200  Tuinman/hovenier 
415200  Tuinontwerper 
411700  Typist 
 
U 
412500  Uiterlijk verzorger 
413400    Uitvulhulp 
413400    Uitvuller 
418100 Uitzendkracht 
413600 Unithoofd 
413600 Unithoofd/unitleider/unitoudste 
413600 Unitleider 
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413500    Unitoudste activiteitensector 
413600 Unitoudste/unithoofd/subhoofd 
413700 Uroloog 
 
V 
413300    Vaatlaborant 
411400  Vakgroepcoördinator 
411400  Vakgroepcoördinator 
411200  Vakman administratie 
415300  Vakman bouwkunde 
415300  Vakman elektrotechniek 
413300    Vakman laboratorium 
413200  Vakman medische elektronica  
413400    Vakman vormende techniek 
415300  Vakman werktuigkunde 
411100 Veiligheidsfunctionaris 
412500  Verkoper 
413400    Verloskundige 
413700 Verloskundige/gynaecoloog 
413700 Verpleeghuisarts 
413600 Verpleeghulp 
413100 Verpleegkundig (adjunct-)directeur 
413600 Verpleegkundig afdelingscoördinator 
413600 Verpleegkundig afdelingshoofd 
413600 Verpleegkundige (1e, 2e, 3e, groeps, A, B) 
413600 Verpleegkundig groepscoördinator 
413600 Verpleegkundige in de nachtdienst 
412400  Verstelnaaister 
413600 Verzorgende 
413600 Verzorgende/verplegende in de nachtdienst 
413600 Verzorgingsassistent 
414700  Verzorgingsassistenten, in opleiding 
413600   Vleugelhoofd 
412200  Voedingsassistent 
412300  Voedingsassistent 
413300    Voedingsbodembereider 
412400  Voorman afwasbedrijf 
412400  Voorman afwasdienst 
412400  Voorman avondwerk 
415300  Voorman bouwkunde 
412400  Voorman centrale afwas 
412400  Voorman chemische wasserij 
415200  Voorman dienst tuin en terrein 
415300  Voorman elektromonteur 
415300  Voorman elektrotechniek 
412300  Voorman intern transport 
415300  Voorman ketelhuis 
413200  Voorman mouldroom 
413200  Voorman OIM 
413200  Voorman revalidatietechniek 
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412400  Voorman schoonmaak 
412400  Voorman schoonmaakdienst 
415200  Voorman siertuin(en) 
412400  Voorman spoelkeuken 
412500  Voorman telefonist 
415200  Voorman tuin- en plantsoenendienst 
412400  Voorman wasserette 
412400  Voorman wasserij 
415300  Voorman werktuigkunde 
413500    Vormingswerker/-leider 
 
W 
413600 Waarnemend 1e verpleegkundige 
413600 Waarnemend afdelingshoofd 
411400  Waarnemend hoofd 
413300    Waarnemend hoofd 
413600 Waarnemend hoofd 
413400    Waarnemend hoofd (centrale) sterilisatie 
411200  Waarnemend hoofd administratie 
413300    Waarnemend hoofd afdeling beeldvormende techniek 
415300  Waarnemend hoofd bouwkunde 
415300  Waarnemend hoofd elektrotechniek 
413400    Waarnemend hoofd ergotherapie 
413400    Waarnemend hoofd fysiotherapie 
411500  Waarnemend hoofd inkoop 
412200  Waarnemend hoofd keuken (en restaurant) 
413400    Waarnemend hoofd logopedie 
413200  Waarnemend hoofd medische elektronica  
413300    Waarnemend hoofd nucleaire geneeskunde 
413400    Waarnemend hoofd oefentherapie 
411400  Waarnemend hoofd opleiding 
411600  Waarnemend hoofd personeelszaken 
415200  Waarnemend hoofd plantsoenendienst 
413300    Waarnemend hoofd radiodiagnostiek 
413300    Waarnemend hoofd radiodiagnostisch laborant 
412100  Waarnemend hoofd representatie 
412300  Waarnemend hoofd restaurant 
413300    Waarnemend hoofd röntgen 
412400  Waarnemend hoofd schoonmaak 
411600  Waarnemend hoofd sociale zaken 
415100  Waarnemend hoofd technische dienst 
413100 Waarnemend hoofd verplegingsdienst 
412200  Waarnemend hoofd voedingsdienst 
412400  Waarnemend hoofd wasserij 
415300  Waarnemend hoofd werktuigkunde 
413600 Waarnemend hoofdverpleegkundige 
413600 Waarnemend paviljoenhoofd 
413300    Waarnemend/plaatsvervangend hoofd 
413400    Waarnemend/plaatsvervangend hoofdassistent apotheek 
413400    Waarnemend/plaatsvervangend hoofdassistent apotheek 
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413600 Waarnemend staflid 
413700 Wachtarts 
413700 Wachtassistent 
412400  Wasser 
412400  Wasserijbediende 
413500    Werkleider 
415200  Werkmeester bloemist 
415200  Werkmeester tuin(en) 
412400  Werkster 
415100  Werkvoorbereider 
413100 Wettelijk verantwoordelijke (centrale)-sterilisatie 
412500  Winkelassistent 
412500  Winkelbeheerder 
413600 Woningoudste 
411100 Woordvoerder 
 
Z 
413700 Zaalarts 
413600 Zaalzuster 
414200 Zakgeld leerling-verzorgenden 
414100 Zakgeld leerling-verpleegkundigen 
413700 Zenuwarts 
413700 Ziekenhuisapotheker 
413100 Ziekenhuishygiënist 
413600 (Zieken)verzorgende (1e resp. 2e, 3e) 
413600 (Zieken)verzorgende (Groeps) 
413600 (Zieken)verzorgende in de nachtdienst 
411100 Zorgadministrateur 
413700 Zorgarts 
413600 Zorgassistent 
414700 Zorghulpen in opleiding (niveau 1) 
413600 Zuster 
415300  Zwakstroommonteur 
413600 Zwerfwacht (avond-/nachthoofd) 
413600 Zwerfwacht (medewerker nachtdienst zwakzinnigenzorg) 
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Coderingslijst rubrieken 42 - 47  per rekeningnummer 
 
RUBRIEK 42  LOONBELASTING, SOCIALE KOSTEN EN ANDERE PERSONEELSKOSTEN                  
 
420000 Eindheffing loonbelasting 
420100 Afdrachtvermindering loonbelasting 
 
421000 Berekende totale sociale kosten 
 
422000 Sociale kosten 
 
422100 Berekende sociale kosten vakantiebijslag 
422300 Aandeel werknemer premies sociale verzekeringen 
422400 Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen 
422410 Korting / vrijlating basispremie WAO / werkgeverdeel Awf 
  (Algemeen werkloosheidsfonds) 
422500 Ziektekostenverzekering 
  Premie ziektekostenverzekering 

- afdracht, inhouding, interim-regeling  
- Kosten eigen risico 

 korting, kosten verpleging / behandeling personeel 
422600 Pensioenkosten 
  Premie ouderdoms-, partner- en wezenpensioen 

- afdracht, inhouding 
  Kosten functioneel leeftijdsontslag 
  Premie invaliditeitspensioen 
422900 Overgeboekte sociale kosten 
423000 Andere personeelskosten 
423100 Kosten werving en selectie 
423110 Personeelsadvertenties 
423120 Reis- en verblijfkosten sollicitanten 
423140 Verhuiskosten 

- huurkosten oude woning sollicitanten 
- inrichtingskosten sollicitanten 
- pensionkosten bij verplaatsing sollicitanten 
- verhuiskosten sollicitanten 

423190 Andere kosten werving en selectie 
- bemiddelingskosten sollicitanten 
- introductiekosten sollicitanten 
- psychologisch onderzoek sollicitanten 
- voorlichtingskosten werving en selectie 
- selectie arbeids-, of wervingsbureau 

423200 Kosten opleiding en vorming 
423210 Onderwijsmiddelen 

- leer- en onderwijsbenodigdheden  
423220 Tegemoetkoming studiekosten 

- excursiekosten 
- inschrijfkosten seminar / symposium / werkconferentie  
- cursus-, examen-, les-, college- schoolgelden  
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- reiskosten, verblijfkosten i.v.m. studie 
- studieboeken, -materiaal 
- tegemoetkoming in persoonlijke studiekosten (CAO ed) 
- studiedag, interne 
- externe instituten voor opleiding en scholing, kosten van 
- congressen, seminars, symposium 
- insignes  
- stagekosten  

423300 Kosten voorgeschreven kleding 
  Uniformen en uniforme werkkleding 

- badkleding (personeel) 
- doktersjassen, verpleegkundige uniformen 
- klompen, laarzen, schoenen 
- operatiekleding 
- overall 
- portiersuniform 
- specifieke kleding (ter bescherming van het personeel) 
- handschoenen, masker, muts 
- loodbril, -handschoen, -schort  
- veiligheidsbril 

423400 Gezondheidszorg 
423410 Preventieve gezondheidszorg (personeel) 

- geneeskundig onderzoek 
- psychologisch onderzoek  
- röntgenonderzoek (periodiek) 
- TNO-plaatjes radiologisch personeel (badges) 
- vaccinaties  

423420  Bijdrage Arbo-dienst 
423500 Vergoedingen 
423510 Reiskosten 

- woon-werkverkeer 
- bezoek ouderlijke woning 
- stagiaires 
- vakantiewerkers 

423520 Huursuppleties 
- kamerhuur (personeel) 
- pensionkostenvergoeding (personeel) 

423600 Kosten uitplaatsing 
- outplacementkosten 

423700 Kinderopvang door derden 
- crèche, bijdrage, vergoeding 

423900 Andere personeelskosten 
  Geschenken bij huwelijken, jubilea, feestdagen e.d. 

- attenties (personeel) 
- kerstpakketten aan personeel 

  Kosten ontwikkeling en ontspanning personeel 
- abonnementen, tijdschriften (personeel) 
- boeken personeelsbibliotheek 
- culturele avonden, uitvoeringen 
- feesten, ontspanningsavonden 
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- filmhuur, gezelschapsspelen  
- kerstviering  
- lidmaatschappen  
- personeelsvereniging en/of -club 
- prijzen, traktaties 
- uitstapjes  

  Overige personeelskosten 
- bemiddelingskosten  
- C.A.O.'s  
- diensten tolken  
- geestelijke verzorging  
- gezinszorg  
- werkvergunning  
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RUBRIEK 43  KOSTEN VAN VOEDING 
 
431000 Voedingsmiddelen 
431100 Ingrediënten en producten 
  Aardappelen, groente en fruit 
  (vers, diepvries, gedroogd, conserven, poedervorm) 

- aardappelen 
- fruit 
- gedroogde zuidvruchten 
- groente 
- peulvruchten 
- veilingkosten 
- vruchtenmoes/-puree 

 Boter, kaas, eieren, oliën en vetten 
  (bulk, éénpersoonsverpakkingen) 

- boter 
- eieren 
- kaas 
- margarine 
- spijsolie (alle soorten) 
- vetten 

 Brood en banket 
  (vers, diepvries) 

- banket 
- beschuit 
- biscuit 
- brood (diverse soorten) 
- crackers 
- gebak 
- gebakbodems 
- koekjes 
- ontbijtkoek 
- ragoutbakjes 
- soepstengels 

 Dranken 
- bier 
- bronwater 
- dranken 
- gedistilleerd 
- limonade 
- port 
- sherry 
- vruchtensap 
- vruchtenwijn 
- wijn 

 Kruidenierswaren 
  (bulk, éénpersoonsverpakkingen) 

- aardappelmeel 
- aroma's 
- augurken 
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- azijn 
- bakkerijgrondstoffen 
- bloem 
- boekweitgrutten 
- bouillonblokjes 
- bouillonpasta 
- bouillonpoeder 
- cacao 
- chips 
- chocolade 
- chocoladepasta 
- custard 
- essences 
- gelatine 
- gierst 
- gort 
- griesmeel 
- hagelslag 
- havermout 
- jam 
- kindermeel 
- kleurstoffen 
- kruiden 
- kruidenierswaren 
- lasagne 
- macaroni 
- maïzena 
- mie 
- nootjes 
- notenmoezen 
- paneermeel 
- piccalilly 
- pindakaas 
- puddingpoeder 
- rijst 
- rijstvlokken 
- sago 
- sausen 
- snoepgoed 
- soepen 
- sojavleesproducten 
- spaghetti 
- specerijen 
- stroop 
- suiker 
- taartvulling 
- tafelzuren 
- tahoe 
- tartex 
- tempeh 
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- vermicelli 
- vlaaivulling 
- volkorenproducten 
- zemelen 
- zilvervliesrijst 
- zout (keuken-) 

 Melk en melkproducten 
- consumptie-ijs 
- ijspoeder 
- karnemelk 
- koffiemelk 
- kwark 
- melk 
- melkpoeder 
- melkproducten 
- pap 
- room 20% 
- slagroom (-vervanging) 
- yoghurt 

 Vlees, vleeswaren, vis, wild en gevogelte 
  (vers, diepvries, conserven) 

- gevogelte 
- snacks 
- vis 
- vlees 
- vleeswaren 
- wild 

 Koffie en thee 
  (bonen, gemalen, cafeïnevrij, concentraat, instant, surrogaat, los, zakjes) 

- koffie 
- kruidenthee 
- thee 

 
Ingrediënten en producten niet gespecificeerd 
431200 Maaltijden bereid door derden 

Complete maaltijden  
- catering 

431300 Bijzondere voedingen en producten 
  Dieetvoedingen en dieetproducten 

- complete dieetvoedingen 
- specifieke dieetproducten 
- astronautenvoeding 
- bijzondere voedingen en producten 
- elementaire of monomere voeding 
- sonde- of polymere voeding 
- vloeibare dieetvoeding 
- aproten producten 
- caprilon 
- eiwitpreparaten (o.a. protifar, proteïne 88) 
- fortimel 
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- ensure (abbott) 
- lactalac 
- pro-drink 
- producten met zoetstof 
- producten verrijkt met zemelen 
- roosvicee (o.a. dieet, ferro) 
- voedingssuikers (o.a. fantomalt, hycal) 
- zoetstoffen 

 Baby- en zuigelingenvoeding 
- almiron 
- baby- en zuigelingenvoeding 
- frisolac 
- milupa 
- nenatal 
- nutrisoja 
- nutrilon 
- olvarit (vlees, groente, fruit) 
- similac 

432000 Keuken- en restauratieve apparatuur en benodigdheden 
- aardappelschilmachine 
- afzuigkap 
- bakplaat 
- blikopener 
- blokjessnijapparaat 
- boterverdeelmachine 
- braadpan 
- broodsmeermachine 
- broodzaagmachine 
- citruspers 
- containers (keukenapparatuur) 
- fornuis, elektrisch 
- fornuis, gas 
- friteuse 
- gardes 
- grillapparaat 
- groente snijmachine 
- hakblok 
- ijsmachine 
- keukenapparatuur 
- keukenbenodigdheden 
- keukenblok 
- keukenmachine, universeel 
- keukenmengapparaat 
- koel- en vriesapparatuur - huishoudelijk 
- koel- en vrieskast 
- koelvitrine 
- koelwand 
- koffie/thee container 
- koffiezetapparaat 
- koffiezetmachine 
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- komforen  
- kookbatterij 
- kookketel 
- kookplaat, elektrisch 
- magnetron oven 
- oven  
- pollepels 
- pantry, onderhoud aan 
- slacentrifuge 
- slagroomklopper 
- spoelbak 
- theezetmachine 
- uitgifteband keuken 
- vaatwasbenodigdheden 
- vaatwasmachine 
- vleesmolen 
- vleessnijmachine 
- voedselstoomketel 
- vrieskast 
- vrieskist 
- wafel- en tosti-ijzer 
- warmkap 
- warmkast 
- waterkoker 
- welmachine 
- bestek 
- buffet (restauratieve apparatuur) 
- cafetaria buffet 
- cafetaria hek 
- cafetaria korvenwagen 
- cafetaria uitrustingen 
- cafetaria uitschepwagen 
- dienbladen 
- dienbladen dispenser 
- dispenser (restauratieve apparatuur) 
- glaswerk (restauratieve benodigdheden) 
- ijsmachine 
- koel- en vriesapparatuur - huishoudelijk 
- koel- en vrieskast 
- koelkast, doorgeef 
- koelvitrine 
- koelwand 
- restauratieve apparatuur  
- restauratieve benodigdheden 
- servies 
- serviesgoed dispenser 
- tafelgerei 
- vrieskast 
- vrieskist 
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433000 Voedingsgeld voor bewoners en afdelingen 
  Uitgekeerd voedingsgeld aan bewoners en afdelingen 

- vergoeding zelfstandige voedselvoorziening 
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RUBRIEK 44  ANDERE HOTELMATIGE KOSTEN 
 
441000 Huishouding en inrichting 
441100 Schoonmaakkosten  
  Schoonmaakapparatuur en benodigdheden 

- bedpanspoeler 
- boen- en schrobmachine 
- boenmachine 
- boenwas 
- dweilen 
- hogedruk reinigingsspuit 
- rol emmer combinatie 
- schoenpoetsmachine 
- schoonmaakapparatuur  
- schoonmaakbenodigdheden 
- schoonmaakwagen 
- schrobmachine 
- schrobzuigmachine 
- stof- en waterzuiger 
- stofzuiger 
- stofzuigerzakken 
- stofzuigslang (t.b.v. centrale stofzuiginstallatie) 
- tapijtextractiemachine 

  Schoonmaakwerkzaamheden door derden 
- glazenwasser 
- schoonmaakbenodigdheden vanuit contracten 
- schoonmaakwerkzaamheden door derden 
- schoonmaakwerkzaamheden volgens contract (regiecontracten: 418200) 

441200 Afvalverwijdering en -verwerking 
  Afvalverwijdering 
  (huishoudelijk, anatomisch, chemisch, radioactief) 

- afvalvaten (-vaatjes) 
- afvalverwerking 
- afvalverwijdering 
- afvalzakken 
- container(huur) 
- glas, opbrengst 
- ledigen vetput/riool 
- papier, opbrengst 
- proefdierenafval, verwijdering 
- risicoafval, verwijdering 
- spoeling, verwijdering 
- vuilstortingskosten 

  Afvalverwerkingapparatuur en benodigdheden 
- afval container (besmet afval) 
- afval container (huisvuil) 
- afval verwerkingshulpmiddelen 
- afvalbak (besmet afval) 
- afvalbak (huisvuil) 
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- afvalcompressor 
- afvalvernietiger 
- afvalverwerkingapparatuur  
- afvalverwerkingbenodigdheden 
- papiervernietiger 
- spuiten vernietiger 

441300 Toiletbenodigdheden 
- desinfecterende zeep 
- hygiëne zakjes 
- kammen 
- olie (toiletbenodigdheid) 
- toiletbenodigdheden 
- toiletpapier 
- toiletspoelblokjes 
- toiletspray 
- toiletzeep 
- vloeibare handzeep 

441400 Meubilair en stoffering 
  Meubilair 

- banken 
- bedden  
- dekenbogen  
- huishoudelijk meubilair  
- kantoormeubilair  
- kasten 
- meubilair  
- rekken en stellingen  
- stoelen 
- tafels 
- verpleegkundig meubilair  

  Stoffering en vloerbedekking 
- binnenzonwering 
- gordijnstoffen 
- linoleum 
- parketvloeren 
- stoffering  
- vaste vloerbedekking 
- vitrage 
- vloerbedekking 

  Wandversiering en kunstwerken 
- schilderijen  

441900 Automaten, kosten van huishouding en inrichting 
- bloemen automaat 
- frisdrankenautomaat 
- gekoelde automaat 
- geldwissel automaat 
- kaartjes/muntautomaat 
- panty automaat 
- sigaretten automaat 
- snacks automaat 
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- versnaperingen automaat 
- warme dranken automaat 

 Bloemen en planten 
 Ongediertebestrijding 

- insectenverdelgingsmiddelen 
- rattenverdelgingsmiddelen 

 Verpakkingsmateriaal 
- aluminiumfolie 
- pakpapier 
- plastic folie 
- plastic zakken 
- touw 
- verpakkingsmateriaal  

 Overige kosten van huishouding en inrichting 
- asbakken 
- bloempotten 
- drinkrietjes 
- emmers 
- gieters 
- kamerthermometers 
- koffiefilters 
- lucifers 
- onthardingszout 
- zout t.b.v. onthardingsinstallaties 
- prullenmanden 
- punaises 
- radiatorbakken 
- schemerlampen 
- weegapparatuur  

442000 Linnenvoorziening 
442100 Textiel  
  Linnengoed 

- handdoekjes, ook papieren 
- handdoekrollen, ook papieren 
- hospitaallinnen 
- huishoudelijk textiel en wegwerpartikelen 
- wegwerpartikelen, papieren, kartonnen 
- lakens 
- linnengoed 
- moltondekens 
- operatieplannen 
- papieren wegwerp-, huishoudelijke artikelen 
- servetten, ook papieren 
- slabben 
- slopen 
- spreien 
- tafellakens 
- washandjes 
- zakdoeken, ook papieren 
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  Dekens, kussens, matrassen en ressorts 
 Huur textiel 
 Naai- en linnenkamerapparatuur en benodigdheden 

- fournituren 
- knoopaanzetmachine 
- merkmachine 
- merktang 
- naai- en linnenkamerapparatuur  
- naai- en linnenkamerbenodigdheden 
- naaigerei 
- naaimachine 
- ringmachine 
- rondmessnijmachine 
- strijkbenodigdheden 
- strijkmachines  

442200 Waskosten 
  Wasbenodigdheden 

- wasmiddelen 
- waszakken 

 Wasapparatuur 
- bandtransporteur  
- centrifuge  
- droogautomaat 
- insteekmachine  
- mangel  
- persapparaat  
- tumbler  
- tunnelfinisher  
- vouwapparaat  
- wasmachine  
- wasserij apparatuur 
- wasserijbenodigdheden 
- wasstraat  

 Waskosten door derden 
- chemisch reinigen 
- dienstkleding  
- instellingstextiel 
- patiëntenwas  

443000 Vervoers- en emballagekosten 
443100 Intern vervoer 

- aanhangwagens 
- auto's 
- bakkenwagen 
- benzine  
- bestelauto 
- boekenwagen 
- brancard 
- cilinderwagen 
- dienstbladentransportwagen 
- elektrowagens 
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- etagewagen 
- fiets 
- gereedschapwagen 
- glastransportwagen 
- instrumentenwagen 
- kinderwagen 
- kinderwandelwagen 
- lijkentransportwagen 
- linnentransportwagen 
- magazijnwagen 
- medicijnwagen 
- operatietafelbladtransportwagen 
- palletwagen 
- postwagen - elektrisch 
- serveerwagen 
- servieswagen 
- statuswagen 
- transportlorrie - elektrisch 
- transportwagen - diversen 
- verbandwagen 
- verhuishulpmiddelen 
- voedseltransportwagen 
- vorkheftruck 
- wagens 
- winkelwagen 

443200 Extern vervoer (niet nacalculeerbaar) 
  Extern eigen vervoer 

- ambulance 
- auto's 
- benzine 
- bestelauto 
- patiëntenvervoer, extern per eigen vervoer 
- personenauto 

  Extern vervoer door derden 
- patiëntenvervoer per taxi, ambulance, openbaar vervoer 
- vrachtkosten van derden 
- vervoer dagbehandeling 

 Emballagekosten 
- emballageverschillen 

443300 Extern vervoer (nacalculeerbaar) 
  Extern eigen vervoer 

- patiëntenvervoer, extern per eigen vervoer 
- personenauto 

 Extern vervoer door derden 
- patiëntenvervoer per taxi, ambulance, openbaar vervoer 

444000 Huishoudgeld voor afdelingen 
444100 Uitgekeerd huishoudgeld voor bewoners 
445000 Kosten beveiliging en bewaking 
445100 Kosten beveiliging en bewaking door derden 
  Kosten Contracten beveiliging en bewaking 
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- beveiligingsdienst, -contracten 
- bewakingsdienst, -contracten 
- nachtveiligheidsdienst, -contracten 

445120 Overige kosten beveiliging en bewaking door derden 
- beveiligingskosten door derden 
- bewakingskosten door derden 

445200 Overige kosten beveiliging en bewaking 
- eigen bewakingsdienst 
- eigen beveiligingsdienst 
- eigen nachtveiligheidsdienst 
- (bijdrage) bedrijfszelfbescherming 

449000 Andere hotelmatige voorzieningen 
- toko, bijdrage aan exploitatie 
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RUBRIEK 45  ALGEMENE KOSTEN 
 
451000 Kosten van administratie en registratie 
451100  Kantoorbenodigdheden en -apparatuur 
  Kantoorbenodigdheden 

- adresseringsbenodigdheden 
- archiveringsbenodigdheden 
- banden voor dicteerapparatuur 
- coderingsbenodigdheden 
- dataverwerkingsbenodigdheden 
- huisdrukkerijbenodigdheden 
- inktlinten 
- instructiebenodigdheden 
- kantoorbenodigdheden 
- offsetbenodigdheden 
- opbergingbenodigdheden 
- papierbewerkingsbenodigdheden 
- papierverbruik (niet bedrukt) 
- planborden 
- planningsbenodigdheden 
- ponskaarten 
- postverwerkingsbenodigdheden 
- registratiebenodigdheden 
- reken- en telmachinebenodigdheden 
- schrijfbenodigdheden 
- tekenbenodigdheden 
- typebenodigdheden 

 Patiëntidentificatiebenodigdheden 
- hoesjes (patiëntenidentificatie) 
- patiëntenplaatjes 
- polsbandjes 

 Kantoormachines 
- dicteerapparatuur  
- kantoormachines  
- offsetapparatuur  
- schrijfmachines  
- stencilapparatuur  

 Microfilmapparatuur en benodigdheden 
- lichtdrukbenodigdheden 
- microfiches 
- microfilm 
- microfilmapparatuur  

 Kopieerkosten 
- fotokopieerbenodigdheden 
- fotokopieerapparatuur, onderhoud aan 

 Computerbenodigdheden 
- diskettes 
- printer-stickervellen 
- inktjet-cassettes 
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- tekstverwerkingsbenodigdheden 
451200 Drukwerk 

- begroting  
- briefpapier (bedrukt) 
- dienstboekjes  
- drukwerk 
- drukwerk (in voorraad genomen eigen drukwerk) 
- drukwerk door derden 
- enveloppen (bedrukt) 
- formulieren  
- grafische ontwerpkosten 
- jaarverslag  
- medische statussen  
- omslagen (bedrukt) 
- patiëntenintroductieboekjes  
- patiëntenorgaan  
- personeelsintroductieboekjes  
- personeelsorgaan  
- ponskaarten (bedrukt) 
- praktijk- en rapportenboekjes  
- röntgenenveloppen  
- werkboekjes chauffeurs  

451300 Inningskosten 
- deurwaarder 
- incassobureau 
- proceskosten (verbandhoudende met debiteuren) 

451400 Kosten betalingsverkeer 
- bankkosten 
- chequekosten 
- provisiekosten bank 

451500 Kosten van automatisering 
  Kosten software 

- software (decentrale apparatuur) 
- software centraal computersysteem 

 Kosten (rand-)apparatuur 
- afdrukmachines, aanschaf, onderhoud, reparatie 
- personal computer, aanschaf, onderhoud, reparatie 
- centraal computersysteem 
- hardware centraal computersysteem 
- implementatie centraal computersysteem 
- ondersteuning centraal computersysteem 
- samenwerkingsverband centraal computersysteem 
- schijven centraal computersysteem 
- tapes centraal computersysteem 

 Kosten computerfaciliteiten door derden 
- automatiseringsdiensten door derden 
- computerfaciliteiten door derden 

451600 Kosten administratieve diensten door derden 
- Patiëntenadministratie 
- Salarisadministratie 
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- Personeelsadministratie 
- boekhouding / financiële administratie door derden 
- overige kosten administratieve diensten door derden 
- samenwerkingsverband administratieve diensten 

452000 Communicatiekosten 
452100 Porti 

- aantekengeld 
- frankeerkosten 
- postbus, abonnement 
- postzegels 

452200 Telefoon 
- aansluitkosten  
- abonnementen  
- gesprekken  
- restitutie telefoonkosten 
- telefoon aanschaf, huur, reparatiekosten 
- telefoonboek 
- telefoonvergoedingen personeel 
- autotelefoon 

452900 Andere communicatiekosten 
- datalijnen 
- portofoon 
- semafoon 
- telefax 
- telegrammen 
- videotex 
- viditel 
- zendmachtiging 

453000 Kosten algemeen beheer 
453100 Accountants- en advieskosten 
  Kosten rechtskundige bijstand 

- advieskosten jurist 
- proceskosten (niet verband houdende met debiteuren: zie 451300) 

 Andere advieskosten 
- advieskosten organisatiedeskundige 
- advieskosten technisch adviseur (geen projectkosten) 

453200 Bijdragen, lidmaatschappen en vakliteratuur 
  Bijdragen 

- (incidentele) bijdragen aan samenwerkingsverbanden 
- bijdrage aan centrale bureaus 
- donaties, giften 
- niet-nacalc.en niet-productiegebonden samenwerkingsverbanden 

 Lidmaatschappen 
- contributies 
- inschrijvingskosten Kamer van Koophandel 
- lidmaatschappen branchevereniging e.d. 

 Vakliteratuur 
- boeken  
- documentatie  
- tijdschriften 
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- circulaires 
453300 Dienstreizen 
  Reis- en verblijfkosten 

- autokosten 
- gedeclareerde kilometerkosten 
- openbaar vervoer 

453900 Andere kosten algemeen beheer 
  Bestuurskosten/vacatiegelden 

- onkostendeclaraties bestuur/raad van toezicht 
- familieraad 
- ondernemingsraad 
- Cliëntenraad 

 Representatiekosten 
- attenties 
- cadeaus 
- geschenken 
- ontvangstkosten 
- representatiekosten 
- rookartikelen 

 Public relations 
- fotograaf 
- public relations 
- publicaties (aangekocht voor PR-doeleinden) 
- redacteur 
- reüniekosten 
- voorlichtingskosten 

 Overige kosten algemeen beheer 
- advertenties (exclusief personeelsadvertenties) 
- legeskosten (m.b.t. patiëntgegevens) 

454000 Zakelijke lasten en verzekeringen 
454100 Belastingen 

- baatbelasting 
- motorrijtuigenbelasting 
- onroerendgoedbelasting 
- polderlasten 
- precariorechten 
- reinigingsrechten 
- rioolbelasting 
- verontreinigingsheffing 
- waterschapslasten 
- zuiveringsheffing 
- vergunningen, hinderwet-, milieu-  

454200 Verzekeringen en schadevergoedingen 
  Kosten verzekeringspremies 

- bedrijfsschadeverzekering 
- brandverzekering 
- computerverzekering 
- exploitatiekostenverzekering 
- fraude-/diefstalverzekering 
- glasverzekering 
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- kunstwerkverzekering 
- machinebreukverzekering 
- motorrijtuigenverzekering 
- (collectieve) ongevallenverzekering 
- opstal-/inboedelverzekering 
- rolstoelenverzekering 
- semafoonverzekering 
- stormschadeverzekering 
- transportschadeverzekering 
- W.A.-bedrijf 
- W.A.-verzekering 

 Betaalde schadevergoedingen 
- betaalde, (waarschijnlijk) nog te betalen 
- opgelegde, te betalen schadeclaims 

 Ontvangen schadevergoedingen 
- ontvangen, (waarschijnlijk) nog te ontvangen 
- ingediende schadeclaims 

455000 Kosten audiovisuele apparatuur en benodigdheden 
455100 Kosten audiovisuele apparatuur en benodigdheden 
  Audiovisuele apparatuur en benodigdheden 

- audiovisuele apparatuur en benodigdheden 
- band-, cassette-, videorecorder 
- Cd-speler, -schijven 
- dia's  
- diaprojector  
- grammofoonplaten, muziek-, videobanden 
- overheadprojector  
- platenspeler 
- radio 
- televisietoestel 

 Omroepbijdragen en bumarechten 
- bijdrage centraal antennesysteem 
- bijdrage kabel-T.V. 

459000 Andere algemene kosten 
459100 Kosten wetenschappelijk werk 

- filmhuur 
- onderwijsdagen 
- proefpersonen 
- reducties 
- patholoog anatoom, honorarium inzake secties 

459300 Kas-, voorraad- en prijsverschillen 
- -Kasverschillen 
- -Voorraadverschillen 
- -Prijsverschillen 

459900 Overige algemene kosten  
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RUBRIEK 46  PATIENT c.q. BEWONERGEBONDEN KOSTEN 
  
461000 Kosten onderzoeksfuncties 
461100 Kosten beeldvormende techniek en functieonderzoek 
  Films 

- diafilms 
- fotofilms 
- röntgenfilms 

 Ontwikkelingsmiddelen 
 Contrastmiddelen 
 Registratiemiddelen 

- elektrodes 
- gel 
- registratiemiddelen t.b.v. medische apparatuur 

 Onderzoek door derden 
- echografie 
- hartkatheterisatie 
- hartfunctieonderzoek  
- klinisch-neurofysiologisch onderzoek  
- longfunctieonderzoek  
- medische fotografie 
- nucleaire geneeskunde in vivo  
- oogfunctie-onderzoek  
- punctie en scopie  
- radiodiagnostiek 
- vaatonderzoek 

 Andere kosten beeldvormende techniek en functieonderzoek 
- fotografische benodigdheden 
- fototube 

461200 Kosten laboratorium 
  Grond- en hulpstoffen 

- acetyleen laboratorium 
- autoanalysecups 
- chemicaliën 
- ijkvloeistoffen 
- isotopenvloeistoffen 
- neodisher 
- reagentia 
- standaardvloeistoffen 

 Proefdieren 
- kooien voor proefdieren 
- proefdieren 
- voedsel voor proefdieren 

 Laboratoriumonderzoek door derden 
 Andere kosten laboratorium 

- laboratoriumbenodigdheden 
- glaswerk 
- pipetten 
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  Andere kosten onderzoeksfuncties 
462000 Kosten behandel- en behandelingsondersteunende functies 
462100 Genees- en bestralingsmiddelen, dialysebenodigdheden 
  Geneesmiddelen 

- ampullen (leeg en gevuld) 
- bijdrage centrale apotheek (lumpsum; variabel deel) 
- geneesmiddelen 
- geneesmiddelenverstuiver 
- infuusflessen (leeg en gevuld) 
- jodium 
- samenwerkingsverband apotheek 

 Bestralingsmiddelen 
- isotopen voor therapeutische doeleinden 

 Dialysebenodigdheden 
- C.A.P.D.-vloeistof 
- dialysebenodigdheden (naalden, katheters, sondes e.d.) 
- hemodialyseconcentraat 
- kunstnier 

462200 Medische gassen  
- huur zuurstofcilinders 
- lucht 
- medische gassen, exclusief lachgas 
- stikstof 
- zuurstof, -cilinders 

462300 Narcosemiddelen 
- benodigdheden voor in- en uitleiding van narcose 
- inhalatiemiddelen 
- lachgas 
- narcosemiddelen 

462400 Bloed en bloedproducten 
- bijdrage bloedbank (lump sum; variabel deel) 
- bloed 
- bloedplasma 
- bloedproducten 

462500 Hulpmiddelen, protheses en implantaten 
- pacemakers 
- stimulatoren 
- transmandiale kaakimplantaten 
- botcement 
- cementloze heupprotheses 
- cementplug 
- chips 
- gecementeerde heupprotheses 
- gewrichts- en botprotheses 
- knieprotheses 
- kokhalsprotheses 
- pennen 
- platen 
- intra-oculaire lenzen 
- lenzen 
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- hart- en vaatprotheses 
- hartkleppen 
- mammaprotheses 
- collages 
- hakim drains 
- heyer schulte protheses 
- oorimplantaten 
- peesprotheses 
- testisprotheses 
- tijdelijke implantaten 
- weefselplastieken 

462600 Verband, gipsverband 
  Verband 

- celstof 
- pleisters 
- stuwverbanden 
- verband 
- watten 

 Gipsverband 
- gips 
- gipsverband 

462700 Hechtmateriaal 
- autosuture 

462800 Kosten therapieën 
  Benodigdheden therapieën 

- ergotherapie  
- fysiotherapie  
- logopedie 
- oefentherapie  

 Therapieën door derden 
462900 Andere kosten behandel- en behandelingsondersteunende materialen 

- draadspalken 
- extensiemateriaal 
- klemmen 
- korentangen en -houders 
- messen (operatie-) 
- naaldvoerder 
- operatiescharen 
- revalidatiebenodigdheden 
- verbandscharen 
- verbandtrommels 
- verbandzagen 

463000 Kosten psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties 
463100 Agogie 

- activiteitenbegeleiding  
- arbeidstherapie  
- beeldende therapie  
- bewegingsactivering  
- bewegingsagogie  
- bewegingsonderwijs  
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- creatieve therapie  
- muziektherapie  
- psychomotorische therapie  
- psychodiagnostisch werk  
- scholing/vorming/pedagogie  
- spel/dramatherapie  
- (therapie-)zwembadbenodigdheden 

463200 Pastoraal werk 
- bloemen en planten (eredienst) 
- eredienst 
- orgel (eredienst) 

463900 Andere kosten psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties  
- maatschappelijk werk  

464000 Kosten verpleging en verzorging 
464100 Persoonlijke voorzieningen patiënten c.q. bewoners 

- kapper 
- kleding 
- pedicure 
- reparatiekosten van kleding en schoeisel 
- schoeisel 
- schoonheidsbehandeling 
- toiletartikelen 

464200 Verplaatsingshulpmiddelen 
- loophulpmiddelen 
- rolstoelen  
- rolstoeltoebehoren  
- verplaatsingshulpmiddelen 

464300 Incontinentiemateriaal 
- celstofluiers en -onderleggers 
- incontinentie-urinezakken 
- incontinentiekatheters 

464900 Andere kosten verpleging en verzorging 
- babypoeder 
- glycerine 
- kamferspiritus 
- kruikenmoeders 
- talkpoeder 
- urinezakken 
- verpakkingsmateriaal centrale sterilisatie 

465000 Kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging of ver-
zorging 

465100 Toedienings- en afnamesystemen 
- naalddozen 
- naalden 
- spuitdozen 
- spuiten 

465200 Katheters en sondes 
- drains 
- katheters 
- sondes 
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465300 Handschoenen  
- handschoenen ter bescherming patiënt c.q. bewoner 

465400 Tandartsbenodigdheden 
465900 Andere kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging of 

verzorging 
- adapters 
- bloeddrukmeters 
- desinfectantia 
- infrafil 
- oxygeneratoren 
- personenweegschaal 
- pincetten 
- slangverbindingsstukken 
- stethoscopen 
- stopwatches 
- testmateriaal 
- thermometers 
- urinepotjes 
- veiligheidsspelden 
- voorhoofdlampen 
- voorhoofdspiegels 

466000 Instrumentarium en apparatuur 
- voor onderzoeksfuncties  
- voor behandelfuncties  
- voor behandelingsondersteuning  
- voor psychosociale functies  
- voor verpleging en verzorging  

467000 Kosten ontspanning en recreatie van cliënten  
467100 Kosten ontspanning en recreatie van cliënten  
467110 Ontspanningsmaterialen 

- bewegingsrecreatie  
- boeken patiëntenbibliotheek 
- kerstvieringbenodigdheden  
- piano  
- speeltuin  
- tijdschriften (cliënten c.q. bewoners) 
- traktaties (cliënten c.q. bewoners) 

467120 Ontspanningsactiviteiten 
- feesten (cliënten c.q. bewoners) 
- gezelschapsspelen (cliënten c.q. bewoners) 
- cliëntensoos 
- ziekenomroep 

467200 Zakgeld voor bewoners 
  Uitgekeerd zakgeld aan bewoners 
468000 Kosten van activiteiten buiten de instelling 

- bijdrage in exploitatiekosten school (bewoners) 
- bijdrage in exploitatiekosten dagverblijf gehandicapten 
- vergoeding aan werkplaats voor aangepaste arbeid 
- bijdrage aan (projecten) extramurale zorg 
- bijdrage aan accommodaties buiten de instelling 



 
 

 Rekeningschema voor zorginstellingen 149 

 

- substitutieprojecten, overige kosten 
- gesubsidieerde projecten, overige kosten 
- gezinsverpleging, materiële kosten, kapitaalslasten, vergoeding voor 
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RUBRIEK 47  TERREIN- EN GEBOUWGEBONDEN KOSTEN 
 
471000 Onderhoud 
  (onderhoud, renovatie, benodigdheden) 
 
471100 Onderhoud terreinen 

- Onderhoud bestrating 
- Onderhoud groenvoorziening 
- Onderhoud sport- en recreatieterreinen 
- Onderhoud afrastering 
- Onderhoud sloten en watergangen 

 Andere kosten onderhoud terreinen 
- betaalautomaat (parkeren) 
- fietsenrek 
- parkeerautomaat 
- slagbomen 
- telinstallatie voor auto's 
- verkeersbord 
- verwijzingsbord 
- wegmeubilair 
- wegmeubilair/ parkeerinstallaties 
- wegwijzer 

471200 Onderhoud gebouwen 
  Onderhoud daken 

- daken  
- goten  
- hemelwaterafvoer 
- kapellen 
- platten 

 Beglazing 
 Wand-, gevelafwerking en schilderwerk 

- behang 
- gevelafwerking 
- schilderwerk 
- verf 
- wandafwerking 

 Andere kosten onderhoud gebouwen 
- buitenzonwering (incl. installaties) 
- hang- en sluitwerk 
- lichtwering 
- markiezen 
- naamborden 
- rijwielstalling 
- rioolleiding 
- stalen aanrechten 

471300 Onderhoud installaties 
  Elektrische installaties 

- armaturen 
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- elektrische installaties  
- gloeilampen 
- noodstroomvoorzieningen 
- straatverlichting  
- T.L.buizen etc. 
- terreinverlichting  

 Sanitaire installaties 
- baden 
- bidets 
- douchebakken 
- douches 
- sanitaire installaties  
- sanitaire voorzieningen 
- toiletten 
- warmwatertoestellen 
- wastafels 

 Verwarmings-, stoom en condens, water-, ketelhuis- en gasinstallaties  
- aardgasinstallatie  
- bronwaterleidingnet  
- C.V.-leidingnet  
- demiwaterleidingnet  
- demineralisatie-installatie  
- gasinstallatie  
- ketelhuisinstallatie  
- onthardingsinstallatie  
- stoom- en condensinstallatie  
- stoomleidingnet  
- verwarmingsinstallatie  
- waterinstallatie  
- waterleidingnet 

 Lift- en hijsinstallaties 
- bouwlift 
- goederenlift 
- lift- en hijsinstallaties  
- personenlift 
- roltrap 

 Beveiligingsinstallaties 
- alarminstallatie  
- beveiligingsinstallaties  
- bliksemafleiders 
- brandblusapparaten 
- brandmeldinstallatie  
- brandslangen 
- geigertellers 

 Koel- en vriesinstallaties 
- koel- en vriesinstallaties  
- koelcel 
- koelinstallatie mortuarium  
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 Communicatie-installaties 
- buizenpostinstallatie  
- communicatie-installaties  
- draadomroep 
- huistelefoon 
- personenoproep 

 Andere installaties 
- airconditioning  
- intern transportinstallatie  
- luchtinstallaties  
- medische gasseninstallatie  
- zuurstofinstallatie  

471400 Materialen, machines en gereedschappen t.b.v. onderhoud 
- bouten moeren schroeven spijkers hout (klein materiaal) 
- gereedschappen 
- lasbenodigdheden 
- machines TD  
- technische gassen 
- tuingereedschap, -machines  
- vergoedingen voor gereedschap 
- zuurstofcilinders technische dienst 

472000 Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 
473000  Energiekosten 

- Olie 
- Kolen 
- Elektriciteit 
- Gas 
- Stadsverwarming 
- Water 

473900 Andere kosten van energie 
- drinkwateronderzoek 
- ketelwateronderzoek 

 



 
 

 Rekeningschema voor zorginstellingen 153 

 



 

Rekeningschema voor zorginstellingen Prismant 154 

Coderingslijst rubrieken 42 - 47  alfabetische volgorde 
 
A 
423200 aandeel in kosten gemeenschappelijke opleiding 
443100  aanhangwagens 
452200  aansluitkosten telefoon 
452100 aantekengeld 
Rubriek 41 aanvulling invaliditeitspensioen 
431100 aardappelen 
431100 aardappelmeel 
432000   aardappelschilmachine 
Rubriek 013 aardgasinstallatie  
423920 abonnementen (personeel) 
452200 abonnementen telefoon 
468000 accommodatie, bijdrage aan ... buiten de instelling 
453100  accountantskosten 
461200 acetyleen laboratorium 
463000  activiteitenbegeleiding  
465900  adapters 
451600  administratieve diensten door derden 
451100 adresseringsbenodigdheden 
453990 advertenties (exclusief personeelsadvertenties) 
453100 advieskosten accountant 
453100 advieskosten jurist 
453100 advieskosten organisatiedeskundige 
453100 advieskosten technisch adviseur (geen projectkosten) 
152720 afdracht premie invaliditeitspensioen 
422600 afdracht premie invaliditeitspensioen 
152720 afdracht premie ouderdomspensioen 
422600 afdracht premie ouderdomspensioen 
152720 afdracht premie partnerpensioen  
422600 afdracht premie partnerpensioen 
152420 afdracht premie wachtgeld- en werkloosheidswet (WW) 
422300 afdracht premie wachtgeld- en werkloosheidswet (WW) 
152720 afdracht premie wezenpensioen 
422600 afdracht premie wezenpensioen 
152420 afdracht premie ziekenfondswet (ZFW) 
422300 afdracht premie ziekenfondswet (ZFW) 
152620 afdracht premie ziektekostenverzekering 
422500 afdracht premie ziektekostenverzekering  
152420 afdracht premie ziektewet (ZW) 
422300 afdracht premie ziektewet (ZW) 
451500 afdrukmachines, aanschaf, onderhoud, reparatie 
465100  afnamesystemen 
471100  afrastering, onderhoud, renovatie, benodigdheden 
441200 afval container (besmet afval) 
441200 afval container (huisvuil) 
441200 afval verwerkingshulpmiddelen 
441200 afvalbak (besmet afval) 



 
 

 Rekeningschema voor zorginstellingen 155 

 

441200 afvalbak (huisvuil) 
441200 afvalcompressor 
441200 afvalvaten (-vaatjes) 
441200 afvalvernietiger 
441200 afvalverwerking 
441200 afvalverwerkingapparatuur  
441200 afvalverwerkingbenodigdheden 
441200 afvalverwijdering 
441200 afvalzakken 
Rubriek 014 afzuigkap 
432000   afzuigkap 
Rubriek 013 airconditioning 
441100 airconditioning  
Rubriek 013 alarminstallatie 
445200 alarminstallatie 
431300 almiron 
441900 aluminiumfolie 
443200 ambulance 
462100 ampullen (leeg en gevuld) 
441200 anatomisch afval, verwijdering 
431300 aproten producten 
463100  arbeidstherapie  
451100 archiveringsbenodigdheden 
471300 armaturen 
431100 aroma's 
441900 asbakken 
431300 astronautenvoeding 
453900 attenties (algemeen beheer) 
423900 attenties (personeel) 
423900 attenties (personeel) 
Rubriek 014 audiovisuele apparatuur 
455100 audiovisuele apparatuur  
455100  audiovisuele benodigdheden 
431100 augurken 
Rubriek 014 auto’s 
443200 autokosten 
443100  autokosten 
461200 autoanalysecups 
453300 autokosten, dienstreizen 
Rubriek 014 automaten 
441900 automaten 
451500 automatiseringsdiensten door derden 
462700 autosuture 
452200  autotelefoon 
431100 azijn 
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B 
454100  baatbelasting 
431300 baby- en zuigelingenvoeding 
464900  babypoeder 
471300 baden 
423300 badkleding (personeel) 
Rubriek 014 bakkenwagen 
443100  bakkenwagen 
431100 bakkerijgrondstoffen 
432000   bakplaat 
451100 banden voor dicteerapparatuur 
455100 bandrecorder 
442200 bandtransporteur  
Rubriek 014 banken 
441400 banken 
431100 banket 
451400  bankkosten 
441400 bedden  
441100 bedpanspoeler 
423400 bedrijfsgezondheidsdienst, bijdrage 
454200 bedrijfsschadeverzekering, premie 
445200  bedrijfszelfbescherming (bijdrage) 
463100  beeldende therapie  
471200  beglazing 
451200  begroting  
471200 behang 
454100  belastingen 
423900 bemiddelingskosten personeel 
423190 bemiddelingskosten sollicitanten 
443200 benzine 
443100  benzine  
421000 berekende sociale kosten 
422100 berekende sociale kosten vakantiebijslag  
431100 beschuit 
432000   bestek 
Rubriek 014 bestelauto 
443200 bestelauto 
443100  bestelauto 
462100 bestralingsmiddelen 
Rubriek 011 bestrating 
471100   bestrating, onderhoud, renovatie, benodigdheden 
453900 bestuur/raad van toezicht, vacatiegelden, onkostendeclaraties 
471100 betaalautomaat (parkeren) 
445200 Beveiligingsdienst 
445100 Beveiligingsdiensten, -contracten 
445100 beveiligingsdienst, gecontracteerde 
445200 beveiligingsdienst, kosten eigen 
Rubriek 013 beveiligingsinstallaties 
471300  beveiligingsinstallaties  
445120 beveiligingskosten door derden 
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445200 bewakingsdienst 
445100 bewakingsdienst, gecontracteerde 
445200 bewakingsdienst, kosten eigen 
445100 bewakingsdiensten, -contracten 
445120 bewakingskosten door derden 
463100  bewegingsactivering  
463100  bewegingsagogie  
463100 bewegingsonderwijs  
467100 bewegingsrecreatie  
471300 bidets 
431100 bier 
423420 bijdrage bedrijfsgezondheidsdienst  
462400  bijdrage bloedbank (lump sum; variabel deel) 
462100 bijdrage centrale apotheek (lumpsum; variabel deel) 
468000  bijdrage in exploitatiekosten dagverblijf gehandicapten 
468000  bijdrage in exploitatiekosten school (bewoners) 
453200 bijdragen, incidenteel, samenwerkingsverbanden 
431300 bijzondere voedingen en producten 
441400 binnenzonwering 
431100 biscuit 
432000   blikopener 
471300 bliksemafleiders 
462400  bloed 
465900  bloeddrukmeters 
462400  bloedplasma 
462400  bloedproducten 
431100 bloem 
441900 bloemen automaat 
441900 bloemen en planten 
463200  bloemen en planten (eredienst) 
441900 bloempotten 
432000   blokjessnijapparaat 
453200 boeken (vakliteratuur) 
467100 boeken patiëntenbibliotheek 
423900 boeken personeelsbibliotheek 
443100  boekenwagen 
451600 boekhouding door derden 
431100 boekweitgrutten 
441100 boen- en schrobmachine 
441100 boenmachine 
441100 boenwas 
422410 bonus - malus regeling WAO 
462500  botcement 
431100 boter 
432000   boterverdeelmachine 
431100 bouillonblokjes 
431100 bouillonpasta 
431100 bouillonpoeder 
471400  bouten (klein materiaal) 
471300 bouwlift 
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432000   braadpan 
471300 brandblusapparaten 
Rubriek 013 brandmelders 
471300 brandmelders  
471300 brandslangen 
454200 brandverzekering, premie 
451200  briefpapier (bedrukt) 
431100 bronwater 
Rubriek 013 bronwaterleidingnet 
471300 bronwaterleidingnet  
431100 brood (diverse soorten) 
432000   broodsmeermachine 
432000   broodzaagmachine 
432000   buffet (restauratieve apparatuur) 
Rubriek 013 Buitenzonwering (incl. installaties) 
471200 buitenzonwering (incl. installaties) 
Rubriek 013 Buizenpostinstallatie 
471300 buizenpostinstallatie  
455100 bumarechten 
 
C 
423900 CAO’s 
462100 C.A.P.D.-vloeistof 
Rubriek 013C.V.-leidingnet 
4713003 C.V.-leidingnet  
431100 cacao 
453900 cadeaus (algemeen beheer) 
Rubriek 014cafetaria buffet 
432000   cafetaria buffet 
432000   cafetaria hek 
Rubriek 014cafetaria korvenwagen 
432000   cafetaria korvenwagen 
432000   cafetaria uitrustingen 
Rubriek 014cafetaria uitschepwagen 
432000  cafetaria uitschepwagen 
431300 caprilon 
455100 cassetterecorder 
431200 catering 
455100 cd-schijven 
455100 cd-speler 
462600  celstof 
464300  celstofluiers en -onderleggers 
462500  cementloze heupprotheses 
462500  cementplug 
455100 centraal antennesysteem, bijdrage 
Rubriek 014centraal computersysteem 
451500 centraal computersysteem 
453200 centrale bureaus, bijdrage aan 
442200 centrifuge  
461200 chemicaliën 
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441200 chemisch afval, verwijdering 
442200 chemisch reinigen (waskosten door derden) 
451400  chequekosten 
431100 chips 
462500  chips 
431100 chocolade 
431100 chocoladepasta 
453200 circulaires 
432000   citruspers 
454200 claims, ingediende schade- 
454200 claims, opgelegde, te betalen schade- 
453900 cliëntenraad 
467100  cliëntensoos 
451100 coderingsbenodigdheden 
462500  collages 
Rubriek 013communicatie-installaties 
471300  communicatie-installaties  
431300 complete dieetvoedingen 
431200 complete maaltijden (vers, diepvries, conserven) 
451500 computerfaciliteiten door derden 
454200 computerverzekering, premie 
423220 congressen (opleiding en vorming) 
431100 consumptie-ijs 
441200 container(huur) 
432000   containers (keukenapparatuur) 
461100 contrastmiddelen 
453200 contributies 
423400 controlerende instantie (preventieve gezondheidszorg personeel) 
422400 correctie AOW premie IZA 
431100 crackers 
463100  creatieve therapie  
423700 crèche, bijdrage / vergoeding 
423900 culturele avonden (personeel) 
423200 cursusgelden (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
431100 custard 
443100  cilinderwagen 
 
D 
471200  daken  
452900  datalijnen 
451100 dataverwerkingsbenodigdheden 
441400 dekenbogen  
442100 dekens 
471300 demiwaterleidingnet  
471300 demineralisatie-installatie  
465900  desinfectantia 
441300 desinfecterende zeep 
451300 deurwaarder 
453210 dia's 
455100 dia's  
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461100 diafilms 
462100 dialysebenodigdheden (naalden, katheters, sondes e.d.) 
423210 diaprojector 
455100 diaprojector  
451100 dicteerapparatuur  
431300 dieetproducten, specifieke 
432000   dienbladen 
432000   dienbladen dispenser 
443100  dienstbladen transportwagen 
451200 dienstboekjes  
423900 diensten tolken (personeel)  
442200 dienstkleding (waskosten door derden) 
453300 dienstreizen 
451100 diskettes 
432000   dispenser (restauratieve apparatuur) 
453200 documentatie (vakliteratuur) 
423300 doktersjassen 
453200 donaties 
471300 douchebakken 
471300 douches 
471300 draadomroep 
462900  draadspalken 
465200 drains 
431100 dranken 
441900 drinkrietjes 
473900  drinkwateronderzoek 
Rubriek 014 droogautomaat 
442200 droogautomaat 
451200  drukwerk 
451200  drukwerk (in voorraad genomen eigen drukwerk) 
451200  drukwerk door derden 
441100 dweilen 
 
E 
461100 echografie (onderzoek door derden) 
431100 eieren 
422500 eigen risico, kosten van (personeel) 
431300 eiwitpreparaten (o.a. protifar, proteïne 88) 
461100 elektrodes 
473300  elektriciteit 
Rubriek 013 elektrische installaties 
471300  elektrische installaties  
Rubriek 014 elektrische wagens  
443100  elektrische wagens 
431300 elementaire of monomere voeding 
443200 emballagekosten 
443200 emballageverschillen 
441900 emmers 
431300 ensure (abbott) 
451200  enveloppen (bedrukt) 
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463200  eredienst 
462800 ergotherapie  
431100 essences 
443100  etagewagen 
423220 examengelden (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
423220 excursiekosten (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
454200 exploitatiekostenverzekering, premie 
462900  extensiemateriaal 
423200 externe instituten voor opleiding en scholing, kosten van 
468000 extramurale zorg, bijdrage aan 
 
F 
453900 familieraad 
423900 feestdagen (geschenken bij ... aan personeel) 
467100 feesten (cliënten c.q. bewoners) 
423900 feesten (personeel) 
443100  fiets 
Rubriek 011 fietsenrek 
471100 fietsenrek 
423900 filmhuur (personeel) 
459100  filmhuur (wetenschappelijk werk) 
451600 financiële administratie door derden 
451200  formulieren  
432000   fornuis, elektrisch 
432000   fornuis, gas 
431300 fortimel 
461100 fotofilms 
453900 fotograaf 
461100 fotografische benodigdheden 
451100 fotokopieerapparatuur, onderhoud aan 
451100 fotokopieerbenodigdheden 
461100 fototube 
442100 fournituren 
452100  frankeerkosten 
454200 fraude-/diefstalverzekering, premie 
441900 frisdrankenautomaat 
431300 frisolac 
432000   friteuse 
431100 fruit 
419500 functioneel leeftijdsontslag, kosten van 
422600 functioneel leeftijdsontslag, kosten van 
462800 fysiotherapie  
 
G 
432000   gardes 
473400  gas 
Rubriek 013 gasinstallatie 
471300 gasinstallatie  
431100 gebak 
431100 gebakbodems 
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462500  gecementeerde heupprotheses 
453300 gedeclareerde kilometerkosten, dienstreizen 
431100 gedistilleerd 
431100 gedroogde zuidvruchten 
423900 geestelijke verzorging (personeel) 
471300 geigertellers 
441900 gekoelde automaat 
431100 gelatine 
441900 geldwissel automaat 
461100 gel 
423410 geneeskundig onderzoek (preventieve gezondheidszorg personeel) 
462100 geneesmiddelen 
441200 geneesmiddelenafval, verwijdering 
462100 geneesmiddelenverstuiver 
471400  gereedschappen 
443100  gereedschapwagen 
453900 geschenken (algemeen beheer) 
423900 geschenken bij huwelijken, jubilea, feestdagen e.d. (personeel) 
452200  gesprekken telefoon 
468000 gesubsidieerde projecten, overige kosten 
471200 gevelafwerking 
431100 gevogelte 
462500  gewricht- en botprotheses 
467100 gezelschapsspelen (cliënten c.q. bewoners) 
423900 gezelschapsspelen (personeel) 
468000  gezinsverpleging (materiële kosten) 
468000 gezinsverpleging, materiële kosten, kapitaalslasten, vergoeding voor 
423900 gezinszorg (personeel) 
431100 gierst 
441900 gieters 
453200 giften 
462600 gips 
462600 gipsverband 
441200 glas, opbrengst 
Rubriek 014 glastransportwagen 
443100  glastransportwagen 
454200 glasverzekering, premie 
432000   glaswerk (restauratieve benodigdheden) 
441100 glazenwasser 
471300 gloeilampen 
464900  glycerine 
471300 goederenlift 
441400 gordijnstoffen 
431100 gort 
471200 goten  
451200  grafische ontwerpkosten 
423100 grafologisch onderzoek sollicitanten 
455100 grammofoonplaten 
431100 griesmeel 
432000   grillapparaat 
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431100 groente 
432000   groente snijmachine 
471100   groenvoorziening, onderhoud, benodigdheden 
 
H 
462100 hemodialyseconcentraat 
431100 hagelslag 
432000   hakblok 
462500  hakim drains 
442100 handdoekjes, ook papieren 
442100 handdoekrollen, ook papieren 
465300  handschoenen ter bescherming patiënt c.q. bewoner 
423300 handschoenen ter bescherming van het personeel 
471200 hang- en sluitwerk 
451500 hardware centraal computersysteem 
462500  hart- en vaatprotheses 
461100 hartkatheterisatie (onderzoek door derden) 
461100 hartfunctieonderzoek (onderzoek door derden) 
462500  hartkleppen 
431100 havermout 
462700 hechtmateriaal 
471200 hemelwaterafvoer 
422800 herplaatsingtoelage 
462500  heyer schulte protheses 
451100 hoesjes (patiëntenidentificatie) 
441100 hogedrukreinigingsspuit 
442100 hospitaallinnen 
471400  hout (klein materiaal) 
451100 huisdrukkerijbenodigdheden 
441200 huishoudelijk afval, verwijdering 
441400 huishoudelijk meubilair  
442100 huishoudelijk textiel en wegwerpartikelen 
444100 huishoudgeld (uitgekeerd aan) bewoners 
471300 huistelefoon 
442100 huur instellingstextiel 
462200  huur zuurstofcilinders 
423140 huurkosten oude woning sollicitanten 
423520 huursuppleties (personeel) 
423910 huwelijken, jubilea, feestdagen e.d. (geschenken bij ... aan personeel) 
441300 hygiëne zakjes 
 
I 
461200 ijkvloeistoffen 
432000   ijsmachine 
431100 ijspoeder 
Rubriek 014 implementatie centraal computersysteem 
451500 implementatie centraal computersysteem 
462300  in- en uitleiding van narcose, benodigdheden voor 
451300  incassobureau 
464300  incontinentie-urinezakken 
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464300  incontinentiekatheters 
465900  infrafil 
462100 infuusflessen (leeg en gevuld) 
431100 Ingrediënten (niet gespecificeerd) 
462300  inhalatiemiddelen 
152710 inhouding premie invaliditeitspensioen 
422600 inhouding premie invaliditeitspensioen 
152710 inhouding premie ouderdomspensioen 
422600 inhouding premie ouderdomspensioen 
152710 inhouding premie partnerpensioen 
422600 inhouding premie partnerpensioen 
152410 inhouding premie wachtgeld- en werkloosheidswet (WW) 
422300 inhouding premie wachtgeld- en werkloosheidswet (WW) 
152710 inhouding premie wezenpensioen 
422600 inhouding premie wezenpensioen 
152410 inhouding premie ziekenfondswet (ZFW) 
422300 inhouding premie ziekenfondswet (ZFW) 
152610 inhouding premie ziektekostenverzekering 
422500 inhouding premie ziektekostenverzekering 
152410 inhouding premie ziektewet (ZW) 
422300 inhouding premie ziektewet (ZW) 
422400  inhoudingswet overheidspersoneel 1982 
451100 inktjet-cassettes 
451100 inktlinten 
451300 inningskosten 
423140 inrichtingskosten sollicitanten 
423220 inschrijfkosten (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
453200 inschrijvingskosten Kamer van Koophandel 
441900 insectenverdelgingsmiddelen 
423200 insignes  
442200 insteekmachine  
442200 instellingstextiel (waskosten door derden) 
451100 instructiebenodigdheden 
466000   instrumentarium en apparatuur  
466000   instrumentarium en apparatuur behandelfuncties  
466000   instrumentarium en apparatuur behandelingsondersteuning  
466000 instrumentarium en apparatuur onderzoeksfuncties  
466000   instrumentarium en apparatuur psychosociale functies  
466000   instrumentarium en apparatuur verpleging en verzorging  
443100  instrumentenwagen 
422500 interim-regeling ziektekosten  
471300 intern transportinstallatie  
462500  intra-oculaire lenzen 
423190 introductiekosten sollicitanten 
422600 invaliditeitspensioen premie  
462100 isotopen voor therapeutische doeleinden 
461200 isotopenvloeistoffen 
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J 
451200  jaarverslag  
431100 jam 
462100 jodium 
423900 jubilea, (geschenken bij ... aan personeel) 
 
K 
441900 kaartjes/muntautomaat 
431100 kaas 
455100 kabeltelevisie bijdrage 
453200 Kamer van Koophandel, inschrijvingskosten  
423520 kamerhuur (personeel) 
441900 kamerthermometers 
464900  kamferspiritus 
441300 kammen 
451100 kantoorbenodigdheden 
Rubriek 014 kantoormachines 
451100 kantoormachines  
Rubriek 014 kantoormeubilair 
441400 kantoormeubilair  
471200 kapellen 
464100  kapper (cliënten c.q. bewoners) 
431100 karnemelk 
Rubriek 014 kasten 
441400 kasten 
459300 kasverschillen 
465200  katheters 
423900 kerstpakketten aan personeel 
423900 kerstviering (personeel) 
467100 kerstvieringbenodigdheden (cliënten c.q. bewoners) 
Rubriek 013 ketelhuisinstallatie 
471300 ketelhuisinstallatie  
473900  ketelwateronderzoek 
Rubriek 014 keukenapparatuur 
432000   keukenapparatuur, -benodigdheden 
432000   keukenblok 
Rubriek 014 keukenmachine, universeel 
432000   keukenmachine, universeel 
432000   keukenmengapparaat 
431100 kindermeel 
423700 kinderopvang (voor personeel, door derden) 
443100  kinderwagen, -wandelwagen 
464100  kleding (cliënten c.q. bewoners)  
471400  klein materiaal (bouten, moeren, schroeven, spijkers, hout e.d.) 
462900  klemmen 
431100 kleurstoffen 
461100 klinisch-neurofysiologisch onderzoek (onderzoek door derden) 
423300 klompen 
462500  knieprotheses 
442100 knoopbandzetmachine 



 

Rekeningschema voor zorginstellingen Prismant 166 

431100 koekjes 
Rubriek 014 koel- en vriesapparatuur - huishoudelijk 
432000   koel- en vriesapparatuur - huishoudelijk 
Rubriek 014 koel- en vrieskast 
432000   koel- en vrieskast 
Rubriek 014 koel- en vriesinstallaties 
471300  koel- en vriesinstallaties  
Rubriek 014 koelcel 
471300 koelcel 
Rubriek 014 koelinstallatie mortuarium 
471300 koelinstallatie mortuarium  
432000   koelkast, doorgeef 
Rubriek 014  koelvitrine 
432000   koelvitrine 
Rubriek 014 koelwand 
432000   koelwand 
431100 koffie 
432000   koffie/thee container 
441900 koffiefilters 
431100 koffiemelk 
432000   koffiezetapparaat 
432000   koffiezetmachine 
473200  kolen 
432000   komforen  
461200 kooien voor proefdieren 
Rubriek 014 kookbatterij 
432000   kookbatterij 
432000   kookketel 
Rubriek 014 kookplaat, elektrisch 
432000   kookplaat, elektrisch 
462500  kokhalsprotheses 
462900  korentangen en -houders 
422500 korting verpleging en/of behandeling personeel 
431100 kruiden 
431100 kruidenierswaren 
431100 kruidenthee 
464900  kruikenmoeders 
462100 kunstnier 
441400 kunstwerken (onderhoud) 
454200 kunstwerkverzekering, premie 
442100 kussens 
431100 kwark 
 
L 
423300 laarzen 
461200 laboratoriumbenodigdheden 
461200 laboratoriumglaswerk 
461200 laboratoriumonderzoek door derden 
462300  lachgas 
431300 lactalac 
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442100 lakens 
431100 lasagne 
471400  lasbenodigdheden 
441200 ledigen vetput/riool 
423200 leer- en onderwijsbenodigdheden voor opleiding en vorming 
453900 legeskosten (m.b.t. patiëntgegevens) 
462500  lenzen 
423220 lesgelden (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
451100 lichtdrukbenodigdheden 
471200 lichtwering 
423900 lidmaatschappen (personeel) 
453200 lidmaatschappen, branchevereniging e.d. 
Rubriek 014 lift- en hijsinstallaties 
471300  lift- en hijsinstallaties  
Rubriek 014 lijkentransportwagen 
443100  lijkentransportwagen 
431100 limonade 
442100 linnengoed 
Rubriek 014 linnentransportwagen 
443100  linnentransportwagen 
441400 linoleum 
462800 logopedie 
461100 longfunctieonderzoek (onderzoek door derden) 
423300 loodbril (ter bescherming van het personeel) 
423300 loodhandschoen (ter bescherming van het personeel) 
423300 loodschort (ter bescherming van het personeel) 
464200  loophulpmiddelen 
462200  lucht 
Rubriek 014 luchtinstallaties 
471300 luchtinstallaties  
441900 lucifers 
455100 luister- en kijkgeld 
 
M 
431200 maaltijden bereid door derden 
463900  maatschappelijk werk  
431100 macaroni 
454200 machinebreukverzekering, premie 
471400  machines TD  
443100  magazijnwagen 
432000   magnetron oven 
431100 maïzena 
462500  mammaprotheses 
442200 mangel  
431100 margarine 
Rubriek 014 markiezen 
471200 markiezen 
423300 maskers (ter bescherming van het personeel) 
442100 matrassen 
443100  medicijnwagen 
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423410 medische behandelingen (preventieve gezondheidszorg personeel) 
423410 medische consulten (preventieve gezondheidszorg personeel) 
461100 medische fotografie (onderzoek door derden) 
462200  medische gassen, exclusief lachgas 
471300 medische gasseninstallatie  
451200  medische statussen  
431100 melk 
431100 melkpoeder 
431100 melkproducten 
442100 merkmachine 
442100 merktang 
462900  messen (operatie-) 
Rubriek 014 meubilair 
441400 meubilair  
451100 microfiches 
451100 microfilm 
451100 microfilmapparatuur  
431100 mie 
431300 milupa 
471400  moeren (klein materiaal) 
442100 moltondekens 
454100  motorrijtuigenbelasting 
454200 motorrijtuigenverzekering, premie 
423300 mutsen (ter bescherming van het personeel) 
455100 muziekbandjes 
463100  muziektherapie  
 
N 
Rubriek 014 naai- en linnenkamerapparatuur 
442100 naai- en linnenkamerapparatuur  
442100 naai- en linnenkamerbenodigdheden 
442100 naaigerei 
442100 naaimachine 
465100  naalddozen 
465100  naalden 
462900  naaldvoerder 
471200 naamborden 
445100 nachtveiligheidsdienst, gecontracteerde 
445200 nachtveiligheidsdienst, kosten eigen 
462300  narcosemiddelen 
431300 nenatal 
461200 neodisher 
Rubriek 013 noodstroomvoorzieningen 
471300 noodstroomvoorzieningen 
431100 nootjes 
431100 notenmoezen 
461100 nucleaire geneeskunde in vivo (onderzoek door derden) 
431300 nutrisoja 
431300 nutrilon 
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O 
462800 oefentherapie  
Rubriek 014 offsetapparatuur 
451100 offsetapparatuur  
451100 offsetbenodigdheden 
473100  olie 
4413 00 olie (toiletartikel) 
431300 olvarit (vlees, groente, fruit) 
455100 omroepbijdragen 
4512 00 omslagen (bedrukt) 
453900 ondernemingsraad 
Rubriek 014 ondersteuning centraal computersysteem 
451500 ondersteuning centraal computersysteem 
459100  onderwijsdagen (wetenschappelijk werk) 
423200 onderwijsmiddelen 
441900 ongediertebestrijding 
454200 ongevallenverzekering, premie (collectieve) 
453900 onkostendeclaraties, bestuur/raad van toezicht   
454100  onroerende zaak belasting 
431100 ontbijtkoek 
Rubriek 013 onthardingsinstallatie 
471300 onthardingsinstallatie  
441900 onthardingszout 
467100  ontspanning (cliënten c.q. bewoners) 
423900 ontspanningsavonden (personeel) 
453900 ontvangstkosten (algemeen beheer) 
461100 ontwikkelingsmiddelen 
461100 oogfunctieonderzoek (onderzoek door derden) 
462500  oorimplantaten 
451100 opbergingbenodigdheden 
453300 openbaar vervoer, dienstreizen 
423300 operatiekleding 
442100 operatielinnen 
462900  operatiescharen 
443100  operatietafelbladtransportwagen 
454200 opstal-/inboedelverzekering, premie 
463200  orgel (eredienst) 
422600 ouderdomspensioen premie  
423600 outplacementkosten 
Rubriek 013 oven 
432000   oven  
423300 overalls 
455100 overheadprojector (zie ook 423200, 459100) 
465900  oxygeneratoren 
 
P 
462500  pacemakers 
441900 pakpapier 
443100  palletwagen 
431100 paneermeel 
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432000 pantry, onderhoud aan 
Rubriek 014 panty automaat 
441900 panty automaat 
431100 pap 
441200 papier, opbrengst 
451100 papierbewerkingsbenodigdheden 
442100 papieren wegwerp-, huishoudelijke artikelen 
451100 papierverbruik (niet bedrukt) 
441200 papiervernietiger 
Rubriek 014 parkeerautomaat 
471100  parkeerautomaat 
441400 parketvloeren 
152710 partnerpensioen premie 
152720 partnerpensioen premie 
422600 partnerpensioen premie 
463200  pastoraal werk  
459100  patholoog anatoom, honorarium inzake secties 
451200  patiëntenintroductie boekjes  
451600 patiëntenadministratie door derden 
451200  patiëntenorgaan  
451100 patiëntenplaatjes 
443200 patiëntenvervoer, extern per eigen vervoer 
443200 patiëntenvervoer per taxi, ambulance, openbaar vervoer 
442200 patiëntenwas (waskosten door derden) 
451100 patiëntidentificatiebenodigdheden 
464100  pedicure (cliënten c.q. bewoners) 
462500  peesprotheses 
462500 pennen 
423140 pensionkosten bij verplaatsing sollicitanten 
423520 pensionkostenvergoeding (personeel) 
442200 persapparaat  
451500 personal computer, aanschaf, onderhoud, reparatie 
451200  personeelsintroductie boekjes  
451600 personeelsadministratie door derden 
423110 personeelsadvertenties 
451200  personeelsorgaan  
423900 personeelsvereniging en/of -club 
Rubriek 014 personenauto 
443100  personenauto 
471300 personenlift 
471300 personenoproep 
465900  personenweegschaal 
464100  persoonlijke voorzieningen cliënten c.q. bewoners 
431100 peulvruchten 
467100 piano  
431100 piccalilly 
465900  pincetten 
431100 pindakaas 
461200 pipetten 
451100 planborden 
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451100 planningsbenodigdheden 
441900 plastic folie 
441900 plastic zakken 
462500  platen 
455100 platenspeler 
471200 platten 
462600 pleisters 
454100  polderlasten 
432000   pollepels 
451100 polsbandjes 
451100 ponskaarten 
451200  ponskaarten (bedrukt) 
431100 port 
452100  porti 
423300 portiersuniformen 
452900  portofoon 
452100  postbus, abonnement 
451100 postverwerkingsbenodigdheden 
443100  postwagen - elektrisch 
452100  postzegels 
451200  praktijk- en rapportenboekjes  
454100  precariorechten 
152710 premie invaliditeitspensioen, ingehouden 
152720 premie invaliditeitspensioen, af te dragen 
422600 premie invaliditeitspensioen 
152710 premie ouderdomspensioen, ingehouden 
152720 premie ouderdomspensioen, af te dragen 
422600 premie ouderdomspensioen 
152710 premie partnerpensioen, ingehouden 
152720 premie partnerpensioen, af te dragen 
422600 premie partnerpensioen 
152410 premie wachtgeld- en werkloosheidswet (WW), ingehouden 
152420 premie wachtgeld- en werkloosheidswet (WW), af te dragen 
422300 premie wachtgeld- en werkloosheidswet (WW) 
152710 premie wezenpensioen, ingehouden 
152720 premie wezenpensioen, af te dragen 
422600 premie wezenpensioen 
152410 premie ziekenfondswet (ZFW), ingehouden 
152420 premie ziekenfondswet (ZFW), af te dragen 
422300 premie ziekenfondswet (ZFW) 
152610 premie ziektekostenverzekering, ingehouden 
152620 premie ziektekostenverzekering, af te dragen 
422500 premie ziektekostenverzekering 
152410 premie ziektewet (ZW), ingehouden 
152420 premie ziektewet (ZW), af te dragen 
422300 premie ziektewet (ZW) 
422000 premiespaarregeling, bijdrage werkgever 
423410 preventieve gezondheidszorg personeel 
459300 prijsverschillen 
423900 prijzen (personeel) 
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451100 printerstickervellen 
431300 pro-drink 
453100 proceskosten (niet verband houdende met debiteuren: zie 451300) 
451300  proceskosten (verbandhoudende met debiteuren) 
431100 producten (voedings-) (niet gespecificeerd) 
431300 producten met zoetstof 
431300 producten verrijkt met zemelen 
461200 proefdieren 
441200 proefdierenafval, verwijdering 
459100  proefpersonen (wetenschappelijk werk) 
451400  provisiekosten bank 
441900 prullenmanden 
463100  psychodiagnostiek werk  
423400 psychologisch onderzoek (preventieve gezondheidszorg personeel) 
423100 psychologisch onderzoek sollicitanten 
463100  psychomotorische therapie  
453900 public relations 
453900 publicaties (aangekocht voor PR-doeleinden) 
431100 puddingpoeder 
441900 punaises 
461100 punctie en scope (onderzoek door derden) 
 
R 
441900 radiatorbakken 
455100 radio 
441200 radioactief afval, verwijdering 
461100 radiodiagnostiek (onderzoek door derden) 
431100 ragoutbakjes 
441900 rattenbestrijdingsmiddelen 
461200 reagentia 
453100 rechtskundige bijstand 
453900 redacteur 
459100  reducties (wetenschappelijk werk) 
451100 registratiebenodigdheden 
461100 registratiemiddelen t.b.v. medische apparatuur 
454100  reinigingsrechten 
453300 reis- en verblijfkosten dienstreizen  
423120 reis- en verblijfkosten sollicitanten 
423220 reiskosten (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
423510 reiskosten bezoek ouderlijke woning, vergoeding 
423510 reiskosten stagiaires, vergoeding 
423510 reiskosten vakantiewerkers, vergoeding 
423510 reiskosten woon-werkverkeer, vergoeding 
451100 reken- en telmachinebenodigdheden 
441400 rekken en stellingen  
464100  reparatiekosten van kleding en schoeisel (cliënten c.q. bewoners) 
453900 representatiekosten (algemeen beheer) 
422100 reservering sociale kosten vakantiebijslag 
442100 ressorts 
Rubriek 013 restauratieve apparatuur 
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432000   restauratieve apparatuur  
432000   restauratieve benodigdheden 
452200  restitutie telefoonkosten 
453900 reüniekosten 
462900  revalidatiebenodigdheden 
431100 rijst 
431100 rijstvlokken 
Rubriek 012 rijwielstalling 
471200 rijwielstalling 
442100 ringmachine 
454100  rioolbelasting 
471200 rioolleiding 
441200 risicoafval, verwijdering 
441100 rolemmer combinatie 
464200  rolstoelen  
454200 rolstoelenverzekering, premie 
464200  rolstoeltoebehoren  
471300 roltrap 
442100 rondmessnijmachine 
451200  röntgenenveloppen  
461100 röntgenfilms 
423400 röntgenonderzoek (periodiek) 
453900 rookartikelen (algemeen beheer) 
423900 rookartikelen feestavonden (personeel) 
431100 room 20% 
431300 roosvicee (o.a. dieet, ferro) 
 
S 
431100 sago 
451600 salarisadministratie door derden 
451600 samenwerkingsverband administratieve diensten 
462100 samenwerkingsverband apotheek 
451500 samenwerkingsverband centraal computersysteem 
453200 samenwerkingsverbanden (PALGA, IKO, CBO ed) 
453200 samenwerkingsverbanden, niet-nacalc. en niet-productiegebonden 
42323 samenwerkingsverband opleiding en scholing 
Rubriek 013 sanitaire installaties 
471300  sanitaire installaties  
471300 sanitaire voorzieningen 
431100 sausen 
454200 schadevergoedingen, betaalde, (waarschijnlijk) nog te betalen 
454200 schadevergoedingen, ontvangen, (waarschijnlijk) nog te ontvangen 
441900 schemerlampen 
451500 schijven centraal computersysteem 
Rubriek 014 schilderijen (wandversiering) 
441400 schilderijen (wandversiering) 
471200 schilderwerk 
464100  schoeisel (cliënten c.q. bewoners) 
423300 schoenen 
441100 schoenpoetsmachine 
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463100  scholing/vorming/pedagogie  
423200 school 
423220 schoolgelden (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
464100  schoonheidsbehandeling (cliënten c.q. bewoners) 
441100 schoonmaakapparatuur  
441100 schoonmaakbenodigdheden 
441100 schoonmaakbenodigdheden vanuit contracten 
441100 schoonmaakwagen 
441100 schoonmaakwerkzaamheden door derden 
441100 schoonmaakwerkzaamheden volgens contract 
451100 schrijfbenodigdheden 
451100 schrijfmachines  
441100 schrobmachine 
441100 schrobzuigmachine 
471400  schroeven (klein materiaal) 
423190 selectie arbeids-, of wervingsbureau 
452900  semafoon 
454200 semafoonverzekering, premie 
423220 seminar (inschrijfkosten) 
423220 seminars (opleiding en vorming) 
443100  serveerwagen 
442100 servetten, ook papieren 
432000   servies 
432000  serviesgoed dispenser 
443100  servieswagen 
431100 sherry 
Rubriek 014 sigarettenautomaat 
441900 sigarettenautomaat 
431300 similac 
442100 slabben 
432000   slacentrifuge 
471100 slagbomen 
431100 slagroom (-vervanging) 
432000   slagroomklopper 
465900  slangverbindingsstukken 
442100 slopen 
471100 sloten en watergangen, onderhoud, benodigdheden 
431100 snacks 
Rubriek 014 snacks automaat 
441900 snacks automaat 
431100 snoepgoed 
431100 soepen 
431100 soepstengels 
451500 software (decentrale apparatuur) 
451500 software centraal computersysteem 
431100 sojavleesproducten 
431300 sonde- of polymere voeding 
465200  sondes 
431100 spaghetti 
431100 specerijen 
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423300 specifieke kleding 
Rubriek 011 speeltuin 
467100 speeltuin  
463100  spel/dramatherapie  
471400  spijkers (klein materiaal) 
431100 spijsolie (alle soorten) 
432000   spoelbak 
441200 spoeling, verwijdering 
471100 sport- en recreatieterreinen, onderhoud, renovatie, benodigdheden 
442100 spreien 
465100  spuitdozen 
465100  spuiten 
441200 spuiten vernietiger 
473500  stadsverwarming 
423200 stagekosten (opleiding en vorming) 
471200 stalen aanrechten 
461200 standaardvloeistoffen 
443100  statuswagen 
451100 stencilapparatuur  
465900  stethoscopen 
462200  stikstof 
462500  stimulatoren 
441400 stoelen 
441100 stof- en waterzuiger 
441400 stoffering  
441100 stofzuiger 
441100 stofzuigerzakken 
441100 stofzuigslang (t.b.v. centrale stofzuiginstallatie) 
Rubriek 013 stoom- en condensinstallatie 
471300 stoom- en condensinstallatie  
Rubriek 013 stoomleidingnet 
471300 stoomleidingnet  
465900  stopwatches 
454200 stormschadeverzekering, premie 
471300 straatverlichting  
442100 strijkbenodigdheden 
442100 strijkmachines  
431100 stroop 
423220 studieboeken (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
423220 studiedag, interne 
423220 studiemateriaal (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
462600 stuwverbanden 
468000 substitutieprojecten, overige kosten 
431100 suiker 
423200 symposia (opleiding en vorming) 
423220 symposium (inschrijfkosten) 
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T 
471300 Tl-buizen etc. 
431100 taartvulling 
432000   tafelgerei 
442100 tafellakens 
441400 tafels 
431100 tafelzuren 
431100 tahoe 
464900  talkpoeder 
465400  tandartsbenodigdheden 
451500 tapes centraal computersysteem 
441100 tapijtextractiemachine 
431100 tartex 
471400  technische gassen 
423200 tegemoetkoming in persoonlijke studiekosten (CAO ed) 
451100 tekenbenodigdheden 
451100 tekstverwerkingsbenodigdheden 
452900  telefax 
452200  telefoon aanschaf, huur, reparatiekosten 
452200  telefoonboek 
452200  telefoonvergoedingen personeel 
452900  telegrammen 
455100 televisietoestel 
452900  telexmiddelen 
471100 telinstallatie voor auto's 
431100 tempé 
Rubriek 011 terreinverlichting 
471300 terreinverlichting  
422300 terugontvangen premies werknemersverzekeringen 
462500  testisprotheses 
465900  testmateriaal 
431100 thee 
432000   theezetmachine 
462800 therapieën door derden (logo-, ergo-, fysio-, oefentherapie) 
465900  thermometers 
462500  tijdelijke implantaten 
467100 tijdschriften (cliënten c.q. bewoners) 
423900 tijdschriften (personeel) 
453200 tijdschriften (vakliteratuur) 
423400 TNO-plaatjes radiologisch personeel (badges) 
465100  toedieningssystemen 
464100  toiletartikelen (cliënten c.q. bewoners) 
441300 toiletbenodigdheden 
441300 toiletpapier 
441300 toiletspoelblokjes 
441300 toiletspray 
471300 toiletten 
441300 toiletzeep 
449000 toko, bijdrage aan exploitatie 
441900 touw 
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467100 traktaties (cliënten c.q. bewoners) 
423900 traktaties (personeel) 
462500  transmandiale kaakimplantaten 
443100  transportlorrie - elektrisch 
454200 transportschadeverzekering, premie 
443100  transportwagen - diversen 
471400  tuingereedschap 
471400  tuinmachines  
442200 tumbler  
442200 tunnelfinisher  
451100 typebenodigdheden 
 
U 
432000   uitgifteband keuken 
423600 uitplaatsingkosten 
423900 uitstapjes (personeel) 
423900 uitvoeringen (personeel) 
423300 uniforme werkkleding 
423300 uniformen   
465900  urinepotjes 
464900  urinezakken 
 
V 
461100 vaatonderzoek (onderzoek door derden) 
432000   vaatwasbenodigdheden 
Rubriek 014 vaatwasmachine 
432000   vaatwasmachine 
453900 vacatiegelden, bestuur/raad van toezicht  
423400 vaccinaties (preventieve gezondheidszorg personeel) 
423500 vakantiewerkers (reiskosten vergoeding) 
453200 vakliteratuur 
441400 vaste vloerbedekking 
423300 veiligheidsbrillen (ter bescherming van het personeel) 
465900  veiligheidsspelden 
431100 veilingkosten 
462600 verband 
462900  verbandscharen 
462900  verbandtrommels 
443100  verbandwagen 
462900  verbandzagen 
423200 verblijfkosten (tegemoetkoming persoonlijke studiekosten) 
471200 verf 
468000  vergoeding aan werkplaats voor aangepaste arbeid 
433100 vergoeding zelfstandige voedselvoorziening 
471400  vergoedingen voor gereedschap 
454100 vergunningen, hinderwet-, milieu-  
423140 verhuiskosten sollicitanten 
Rubriek 011 verkeersbord 
471100 verkeersbord 
431100 vermicelli 
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454100  verontreinigingsheffing 
441900 verpakkingsmateriaal  
464900  verpakkingsmateriaal centrale sterilisatie 
464200  verplaatsingshulpmiddelen 
441400 verpleegkundig meubilair  
423300 verpleegkundige uniformen 
422500 verpleging en behandeling personeel 
441900 versnaperingen automaat 
443200 vervoer dagbehandeling 
443200 vervoer door derden 
423400 vervoerskosten ziek personeel 
Rubriek 013 verwarmingsinstallatie 
471300  verwarmingsinstallatie  
Rubriek 011 verwijzingsbord 
471100 verwijzingsbord 
454200 verzekeringen, premie 
431100 vetten 
455100 video apparatuur 
455100 videobanden 
452900  videotex 
452900  viditel 
431100 vis 
441400 vitrage 
431100 vlaaivulling 
431100 vlees 
432000  vleesmolen 
432000   vleessnijmachine 
431100 vleeswaren 
431300 vloeibare dieetvoeding 
441300 vloeibare handzeep 
Rubriek 014 vloerbedekking 
441400 vloerbedekking 
433000 voedingsgeld (uitgekeerd aan) bewoners en/of afdelingen 
431100 voedingsmiddelen (niet gespecificeerd) 
431300 voedingssuikers (o.a. fantomalt, hycal) 
461200 voedsel voor proefdieren 
432000   voedselstoomketel 
443100  voedseltransportwagen 
431100 volkorenproducten 
465900 voorhoofdlampen 
465900  voorhoofdspiegels 
453900 voorlichtingskosten 
423100 voorlichtingskosten werving en selectie 
459300 voorraadverschillen 
442200 vouwapparaat  
443200 vrachtkosten van derden 
Rubriek 014  vrieskast 
432000   vrieskast 
Rubriek 014 vrieskist 
432000   vrieskist 
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431100 vruchtenmoes/-puree 
431100 vruchtensap 
431100 vruchtenwijn 
441200 vuilstortingskosten 
 
W 
454200 W.A.-bedrijfsverzekering, premie 
454200 W.A.-verzekering, premie  
152410 wachtgeld- en werkloosheidswet (inhouding premie WW) 
152420 wachtgeld- en werkloosheidswet (afdracht, premie WW) 
432000   wafel- en tosti-ijzer 
443100 wagens 
471200  wandafwerking 
Rubriek 014 wandversiering 
441400 wandversiering 
422410 WAO- basis- en gedifferentieerde premie 
Rubriek 014 warme dranken automaat 
441900 warme dranken automaat 
432000   warmkap 
432000   warmkast 
471300 warmwatertoestellen 
442100 washandjes 
442200 waskosten door derden 
Rubriek 014 wasmachine 
442200 wasmachine  
442200 wasmiddelen 
Rubriek 014 wasserij apparatuur 
442200 wasserij apparatuur 
442200 kwasterijbenodigdheden 
Rubriek 014wasstraat 
442200 wasstraat  
471300 wastafels 
442200 waszakken 
473600  water 
Rubriek 014 waterinstallatie 
471300 waterinstallatie  
432000   waterkoker 
Rubriek 013 waterleidingnet 
471300 waterleidingnet 
454100  waterschapslasten 
462600 watten 
462500  weefselplastieken 
441900 weegapparatuur  
Rubriek 011 wegmeubilair 
471100 wegmeubilair 
Rubriek 011 wegmeubilair/ parkeerinstallaties 
471100 wegmeubilair/ parkeerinstallaties 
442100 wegwerpartikelen, papieren, kartonnen 
Rubriek 011 wegwijzer 
471100 wegwijzer 



 

Rekeningschema voor zorginstellingen Prismant 180 

432000   welmachine 
451200  werkboekjes chauffeurs  
423200 werkconferentie (inschrijfkosten) 
152420  werkloosheidswet (afdracht, inhouding premie wachtgelden) 
422300 werkloosheidswet (afdracht, inhouding premie wachtgelden) 
423900 werkvergunning (personeel) 
459100  wetenschappelijk werk 
422600 wezenpensioen premie  
431100 wijn 
431100 wild 
443100  winkelwagen 
423500 woon-werkverkeer, reiskosten vergoeding 
 
Y 
431100 yoghurt 
 
Z 
442100 zakdoeken, ook papieren 
431100 zemelen 
452900  zendmachtiging 
422300 ziekenfondswet (premie ZFW) 
467100 ziekenomroep 
152610 ziektekostenverzekering, inhouding premie 
152620 ziektekostenverzekering, premie afdracht 
422500 ziektekostenverzekering, premie  
152410 ziektewet, inhouding premie ZW 
152420 ziektewet, premie afdracht ZW 
422300 ziektewet, premie ZW 
431100 zilvervliesrijst 
431300 zoetstoffen 
431100 zout (keuken-) 
441900 zout t.b.v. onthardingsinstallatie 
454100  zuiveringsheffing 
462200  zuurstof 
462200  zuurstofcilinders 
471400  zuurstofcilinders technische dienst 
471300 zuurstofinstallatie  
463100  zwembadbenodigdheden 
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OMZETTINGSTABEL 
 
BALANS  EN RESULTATEN REKENING 
 
 
Algemene aanpassing 
Door de nieuwe indeling van het Rekeningschema is het aantal posities in de codering overal 
uitgebreid tot zes posities.  
 
Rubriek 00 Immateriële vaste activa 
Om de indeling van het Rekeningschema aan te laten sluiten op het model voor de balans en 
resultatenrekening volgens bijlage 1 van de RJ  Richtlijn 655 zijn de grootboekrekeningen onder 
rubriek 02 Immateriële vaste activa in het oude rekeningschema ondergebracht onder rubriek 00. 
Vervolgens zijn de indelingen van de grootboekrekeningen aangepast aan de diverse financie-
ringsbronnen, waardoor aangesloten wordt op de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen 
(RJZ).  
De rubriek 02 van het oude rekeningschema is hiermee komen te vervallen. 
 
Rubriek 01 
Evenals rubriek 00 is de indeling van de grootboekrekeningen aangepast aan de diverse finan-
cieringsbronnen zoals wordt weergegeven in de RJ Richtlijn 655.  
 
Rubriek 03 Financiële vaste activa en  rubriek 05 Eigen vermogen, 
Beide rubrieken zijn uitgebreid met een aantal nieuwe grootboekrekeningen. Hiermee sluit het 
Rekeningschema aan op de nieuwe RJZ. 
 
Rubriek 11 Rekening courant verhouding;te verrekenen financieringsresultaat (oude rekenings-
chema)  
In het nieuwe Rekeningschema is rubriek 11 komen te vervallen. 
 
Rubriek 22 Begrote afschrijvingen en rubriek 23 Werkelijke afschrijvingen (oude rekeningschema) 
Deze rubrieken zijn komen te vervallen 
 
Rubriek 41 Salarissen; vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid 
Nadere indeling van de grootboekrekeningen binnen de rekeninggroepen 411 t/m 418 (met uit-
zondering van rekeninggroep 414) naar vijf- of meercijferige grootboekrekeningen wordt geheel 
aan de instelling zelf overgelaten 
 
Rubriek 48 Afschrijving, huur en leasing en interest 
Door de uitbreiding en grote wijzigingen in de rubrieken 00 en 01 is de indeling van de grootboek-
rekeningen in rubriek grotendeels veranderd. De indeling is herleid naar de financieringsbronnen. 
 
Toelichting 
 
De eerste kolom (oud) geeft de codering volgens het oude rekeningschema. (NZi-
publicatienummer 89.631). 
De derde kolom (nieuw) geeft de codering aan volgens het nieuwe rekeningschema. 
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RUBRIEK 0    VASTE ACTIVA EN VERMOGEN 
 
oud  nieuw   omschrijving 
0511  51100 Stichtingskapitaal c.q. ledenkapitaal 
0512 vervallen  Bijdragen in materiële en immateriële vaste activa 
0519 vervallen  Ander kapitaal 
052 vervallen  Algemene reserves 
0531  53100 Reserve aanvaardbare kosten 
0532 gereserv. Reserve onderwijs en onderzoek (Acad.ziekenh.) 
0534  53400 Reserve vervanging inventaris 
0611 vervallen  Vernieuwingsfonds 
062  54930 Overige reserves 
0621  54930 Overige reserves 
0622  54930 Overige reserves 
 
 
RUBRIEK 1    VLOTTENDE ACTIVA EN PASSIVA 
 
oud  nieuw  omschrijving 
112  128310 Interne berekening 
  128320 Definitieve vaststelling CTG 
  128330 Nog in tarieven te verrekenen voorgaande jaren 
122 vervallen  Te declareren gelden 
1241  124111 Vorderingen op groepsmaatschappijen 
1242 vervallen  Andere vrijkomende vorderingen 
1323  132400 Deposito’s 
1329  201000 Kruisposten 
1522  152210 Te betalen vakantiebijslag 
1523  152320 Af te dragen loonheffing 
1524 vervallen  Premies werknemersverzekeringen 
1525 vervallen  Inhoudingswet overheidspersoneel 1982 
1526  152610 Premie ziektekostenverzekering 
1527  152710 Ingehouden pensioenpremie 
  152720 Af te dragen pensioenpremie 
156   Korte termijndeel van verplichtingen met een looptijd van meer dan een jaar 
1561 vervallen  Korte termijndeel van voorzieningen, fondsen en fundaties 
1562 vervallen  Korte termijndeel van leningen o/g 
1563 vervallen  Korte termijndeel van langlopende contracten 
1564 vervallen  Korte termijndeel van andere langlopende leningen 
157 vervallen  Verplichtingen uit hoofd van bestellingen 
 
 
RUBRIEK 2    NEUTRALE REKENINGEN 
 
oud  nieuw omschrijving 
211 vervallen  Toegekend c.q. berekend wettelijk budget 
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RUBRIEK 41  SALARISSEN; VERGOEDINGEN PERSONEEL NIET IN LOONDIENST 
 
oud  nieuw omschrijving 
41411  414101 Vierdejaars leerling-verpleegkundigen 
41412  414102 Derdejaars leerling-verpleegkundigen 
41413  414103 Tweedejaars leerling-verpleegkundigen 
41414  414104 Eerstejaars leerling-verpleegkundigen 
41415 vervallen  leerling-verpleegkundigen preklinische periode 
  414111 Vierdejaars leerling-verpleegkundigen 
  414112 Derdejaars leerling-verpleegkundigen 
  414113 Tweedejaars leerling-verpleegkundigen 
  414114 Eerstejaars leerling-verpleegkundigen 
  414202 Derdejaars leerling-verzorgenden 
41421  414203 Tweedejaars leerling-verzorgenden 
41422  414204 Eerstejaars leerling-verzorgenden 
41423 vervallen  leerling ziekenverzorgenden preklinische periode 
  414500 Helpenden in opleiding (niveau 2) 
41451  414503 Tweedejaars leerling-verzorgenden 
41452  414504 Eerstejaars leerling-verzorgenden 
4146 vervallen  Zwakzinnigenzorgassistenten, in opleiding 
41461 vervallen  2e jaars leerlingzwakzinnigenzorgassistenten 
41462 vervallen  1e jaars leerlingzwakzinnigenzorgassistenten 
4147 vervallen 414700 Zorghulpen in opleiding (niveau 1) 
4148  414800 Ander leerling-verpleegkundig, -verzorgend en -opvoedkundig personeel 
 
 
RUBRIEK 42  SOCIALE KOSTEN  EN  ANDERE PERSONEELSKOSTEN 
 
oud  nieuw omschrijving 
4221  422100 Berekende sociale kosten vakantiebijslag 
4222 vervallen  Overhevelingstoeslag 
42221 vervallen  Overhevelingstoeslag 
42229 vervallen  Terugontvangen overhevelingstoeslag 
4224  422400 Aandeel werkgever sociale verzekeringen  
4227 vervallen  Suppleties en andere kosten bij arbeidsongeschiktheid 
42271 vervallen  Uitbetaalde salarissen tijdens ziekte 
42272 vervallen  Ontvangen ziekengelden 
42273 vervallen  AAW/WAO-uitkeringen 
42274 vervallen  Aanvulling invaliditeitspensioen 
42275 vervallen  WAO-bonus resp. -malus 
4228 vervallen  Andere suppleties, gratificaties en uitkeringen 
42281 vervallen  Wachtgelden 
42289 vervallen  Overige suppleties, gratificaties en uitkeringen 
42313 vervallen  Kosten geneeskundig onderzoek  
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RUBRIEK  81  TOEGEKEND resp. BEREKEND WETTELIJK BUDGET 
 
oud  nieuw omschrijving 
811  811000 Toegekend wettelijk budget 
812 vervallen  Berekende correctie op het toegekend wettelijk budget 
8121 vervallen  Generieke aanpassingen 
8122 vervallen  Individuele aanpassingen 
 
 
RUBRIEK  82  ANDERE OPBRENGSTEN 
 
oud  nieuw omschrijving 
823 vervallen  Specifieke opbrengsten 
8231 vervallen  Opbrengsten substitutieprojecten (verpleeghuiszorg) 
8232 vervallen  Opbrengsten dagverpleging (verstand.gehand.zorg) 
8233 vervallen  Opbrengsten innovatieprojecten (verstand.gehand.zorg) 
    
824 gereserv. Andere opbrengsten academische ziekenhuizen 
8241 gereserv. Rijksbijdrage 
8242 gereserv. Overige middelen 
8243 gereserv. Afschrijvingen t.l.v. eigen vermogen 
 
 
RUBRIEK  83  OPBRENGSTEN UIT DIENSTEN EN VERRICHTINGEN VOOR DERDEN 
 
oud  nieuw omschrijving 
834 vervallen  Opbrengsten patiëntgebonden functies 
8341 vervallen  Opbrengsten diagnostisch onderzoek 
8342 vervallen  Opbrengsten behandeling en behandelingsondersteuning 
8343 vervallen  Opbrengsten psychosociale behandeling en begeleiding 
8344 vervallen  Overige opbrengsten patiëntgebonden functies 
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Trefwoordenregister 
 
Aanloopkosten 13 
Aanloopverliezen 14 
Aanschaffings- en onderhoudskosten 34 
Aanvullende inkomsten zorginstellingen 43 
Afdrachtvermindering 32 
Afschrijvingen voor instandhoudingsinvestering 39 
AOC-classificatie 35,37 
Automatisering 36 
Basispremie WAO 33 
Bestemmingsreserve 18,19 
Bewonersgelden 34 
Bezoldiging leden Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen 29 
Bijdragen/subsidies 44 
Bijzondere baten en lasten 47 
Bouwrente 14 
Buitengewone baten en lasten 47 
Coderingssysteem 11 
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 17 
Correctie exploitatieresultaten voorgaande jaren 45 
Deelnemingen 16 
Doorberekende kosten 28 
Egalisatierekeningafschrijving 18 
Egalisatierekening interest 16 
Eindheffing en afdrachtvermindering 32 
Eigen vermogen 17 
Eindejaarsuitkering 30 
Emissie- en leningskosten en boeterente 14 
Financiële vaste activa 16 
Financieringstekort en –overschot 21 
Fondsen en fundaties 18 
Gedifferentieerde premie 19,33 
Gehuurde goederen 16 
Hoofdrubriek 0: Vaste activa en vermogen 13 
Hoofdrubriek 1: Vlottende activa en passiva 21 
Hoofdrubriek 2: Tussenrekeningen 23 
Hoofdrubriek 3: Voorraden 25 
Hoofdrubriek 4: Kosten 27 
Hoofdrubriek 8: Opbrengsten 43 
Hoofdrubriek 9: Andere baten en lasten 47 
Hulpbedrijven 40 
Huurkoop 20 
Indeling rubriek 41 30 
Inkoopactiviteiten, gezamenlijke 29 
Interest egalisatierekening 16 
Kapitaal 17 
Kassiersfunctie 21,28 
Kinderopvang 33 
Langlopende schulden 20 
Leasecontracten 14 
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Loonheffing, Sociale kosten en andere personeelskosten 32 
Loonkostensubsidie 32,45 
Materiële vaste activa 14 
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 17 
Nog te verrekenen afschrijvingen inzake niet meer in gebruik zijnde vaste 
activa 16 
Nutsbedrijven 40 
Obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector 19 
Onderscheid tussen kosten en opbrengsten 27 
Overige effecten en vorderingen 17 
Pemba Wet 19 
Reiskosten 33,35 
Reserve 39 
Salariskosten 29, 30 
Stagiaires 31 
Stichtingskosten 14 
Subsidies 44 
Suppletie 31 
Therapeutische bedrijven 40,41 
Tijdelijke beleggingen 21 
Toelichting op het Rekeningschema 13 
Uitbestede werkzaamheden 29 
Uitgangspunten Kosten en Opbrengsten 28 
Vacatiegelden 29 
Vakantiebijslag 30 
Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid 31 
Verplichtingen uit hoofde van kassiersfunctie 21 
Vervoerskosten 35 
Verwerking ziekengeld 31 
Voorziening dubieuze debiteuren 21 
Voorzieningen 18,27,39 
WAO-premie 32 
Wet Pemba 19 
Zorg Op Maat 43 
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Bijlage aanvullende codeerlijst functies/beroepen in  
ziekenhuizen 
 
 
1. Inleiding 
 
Instellingen, leden van de NVZ, worden verzocht het Rekeningschema voor Zorginstellin-
gen uit te breiden met een aantal aanvullende codes voor specifieke functies/beroepen. 
Hieronder wordt ingegaan op de achtergronden en de lijst van aanvullende codes. 
 
Alom wordt het als een gemis ervaren dat er geen goede integrale statistische informatie over 
functies én beroepen in de Nederlandse ziekenhuizen bestaat. De informatie die er wel is, is 
doorgaans te globaal van aard. Voldoende redenen om op het recent gepubliceerde Rekenings-
chema een aanvullende codeerlijst te ontwikkelen dat specifiek voor de ziekenhuisinstellingen 
bestemd is. 
 
Voor het arbeidmarktbeleid van de instellingen, van de branche-organisatie en van andere  
betrokken partijen, is het wenselijk/noodzakelijk over gedetailleerdere informatie te kunnen 
beschikken.  
 
Een goed voorbeeld is de categorie 4136 – verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend (VOV-) 
personeel. Deze code is van toepassing op ruim eenderde van het ziekenhuispersoneel. In het 
Rekeningschema is er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten (gespeciali-
seerde) verpleegkundigen. Door nieuwe ontwikkelingen binnen deze beroepsgroep is deze code 
minder bruikbaar. Het verpleegkundige werk wordt namelijk steeds gedifferentieerder en meer 
gespecialiseerd. De oorspronkelijke aanduiding VOV-personeel is hierdoor te beperkt geworden 
voor de ziekenhuisinstellingen.  
 
In het kader van het binnenkort op te richten opleidingsfonds spelen de hierna gecodeerde 
functies/beroepen een bijzondere rol. 
 
De belangrijkste doeleinden om deze informatie te verzamelen zijn: 

• Beleidsinformatie te verschaffen ten behoeve van arbeidsmarktbeleid, waaronder het op 
te richten Opleidingsfonds voor de ziekenhuiszorg. Zowel voor het vaststellen van de  
macro-omvang als micro-toedeling van middelen is de informatie van direct belang. 

• Beleidsinformatie te verschaffen ten behoeve van een adequate beroepskrachtenplan-
ning op instellings-, regionaal en landelijk niveau. 

• Beleidsinformatie voor de ontwikkeling en uitvoering van de CAO. 
 
Tevens biedt de aanvullende codeerlijst inzicht in de relatie tussen opleiding, beroep en functie. 
Dit is nuttig voor de informatieverstrekking bij werving van nieuwe beroepsbeoefenaren. 
 
Om een betrouwbaar en relevant beeld te kunnen schetsen moeten de huidige gegevensverza-
melingen, de enquête Personeelssterkte en het zogenaamde Loonkostengegevensbestand 
(LKG), worden aangepast. Het eerste bestand maakt een landelijke totaalraming en een aanslui-
ting met de productiegegevens mogelijk; het tweede bestand geeft op werknemersniveau rele-
vante informatie (leeftijd, geslacht, duur dienstverband etc.).  
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Door de aanvullende codeerlijst in de ziekenhuissystemen op te nemen wordt aansluiting gevon-
den bij de reguliere informatieverzameling, waardoor wordt voorkomen dat met regelmaat ad-hoc 
onderzoek moet worden uitgevoerd. Hiermee wordt tevens beoogd dat de administratieve belas-
ting bij de instellingen wordt teruggedrongen en de kwaliteit van de informatie wordt verhoogd.  
 
2. Codering 
 
De volgende coderingen geven de categorieën weer die het meest relevant zijn voor het  
arbeidsmarktbeleid, waaronder het specifieke belang van het binnenkort op te richten Opleidings-
fonds. Nadere indeling van de functies vormt het uitgangspunt voor de aanvullende coderingslijst. 
Veelal behoren daar één beroep en één (vervolg)opleiding bij. Bij twijfel over toedeling kan men 
zich als hulpmiddel de vraag stellen: welke opleidingseisen zijn relevant als de functie in kwestie  
opnieuw ingevuld moet worden. 
 
Voor de hoofdindeling bij deze codering is er voor gekozen om aan te haken bij het Rekenings-
chema. In feite gaat het dus om een verbijzondering hierbinnen. De volgende functies/beroepen 
binnen de hoofdgroepen1 zijn aan de orde  
 
Binnen 4131:  Management en staf patiënt- c.q. bewonergebonden functies 
 
413100 personeel management en staf patiënt- c.q. bewonergebonden functies  hieronder 

niet nader gespecificeerd 
 
413101 ziekenhuishygiënist 
 
Binnen 4133: Personeel onderzoeksfuncties 
 
413300 personeel onderzoeksfuncties hieronder niet nader gespecificeerd 
 
413310 medewerker beeldvormende techniek 

 waaronder radiodiagnostisch laborant en medisch nucleair werker 
413320 hartfunctielaborant 
413330 laborant klinische neurofysiologie 
413340 longfunctieassistent 
 
Binnen 4134: Personeel behandel- en behandelingsondersteunende functies 
 
413400 personeel behandel- en behandelingsondersteunende functies hieronder niet nader  

gespecificeerd 
 
413410 radiotherapeutisch laborant 
413420 klinisch perfusionist 
413430 doktersassistent 
 
Binnen 4136: Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel  
 

                                                   
1 De hier onderscheiden categorieën behoeven niet volledig dekkend te zijn d.w.z. zij zullen niet altijd tezamen 
volledig een hoofdcategorie van het rekeningschema beslaan. Zo zullen bepaalde categorieën hulppersoneel die 
geen specifiek zorgopleiding hebben b.v. amanuensis, spoelhulp niet gevraagd worden.  
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413600 verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel hieronder niet nader ge-
specificeerd 

 
Verpleegkundigen met een specialistische vervolgopleiding in de functie van: 
 
413601 verpleegkundige intensive care (N)IC/CU 
413602 kinderverpleegkundige 
413603 verpleegkundige Spoedeisende hulp  
413604 verpleegkundige Obstetrie en gynaecologie  
413605 dialyseverpleegkundige 
413606 neonatologieverpleegkundige  
413607 oncologieverpleegkundige 
413608 diabetesverpleegkundige 
413609 verpleegkundige Stomazorg 
413610 verpleegkundige Mamacare 
413611 geriatrisch verpleegkundige 
413612 nurse practitioner 
413613 revalidatieverpleegkundige 
 
Functies waar vaak verpleegkundigen werkzaam zijn, maar waarvoor geen verpleegkundige  
opleiding vereist is: 
 
413631 endoscopie-assistent 
413632 operatieassistent 
413633 anesthesiemedewerker  
413634 gipsverbandmeester 
 
 
Binnen 4137 Personeel medische en sociaal-wetenschappelijk functies 
413701         internisten 
413702         intensivisten 
413703         longartsen 
413704         cardiologen 
413705         reumatologen 
413706         gastro-enterologen 
413707         allergologen 
413708         kinderartsen 
413709         klinische geriaters 
413710         dermatologen en venerologen 
413711         chirurgen 
413712         orthopaeden 
413713         urologen 
413714         plastisch chirurgen 
413715         neurochirurgen 
413716         cardiopulmonale chirurgen 
413717         verloskunde en gynaecologen 
413718         oogartsen 
413719         k.n.o.-artsen 
413720         neurologen 
413721         artsen v. zenuw-/zielsziekten 



 

Rekeningschema voor zorginstellingen Prismant 192 

413722         radiodiagnosten 
413723         radiotherapeuten 
413724         radiologen 
413725         anaesthesiologen 
413726         revalidatie-artsen 
413727         nucleaire geneeskundigen 
413728         patholoog-anatomen 
413729         medische microbiologen 
413730         klinische genetici 
413731         laboratoriumartsen met erkenning SRC 
413732         klinisch-chemici 
413733         apothekers 
413734         tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgen 
413735         tandarts-specialisten voor dentomaxillaire orthopedie (orthodontie) 
413736         klinisch fysici 
413737         klinisch psychologen 
413738         spoedeisende hulp artsen 
413739         (2e lijns)verloskundigen 
413740         physician assistants 

 
 


