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NIEUWSBRIEF 6 
 

 

 

VEREENVOUDIGDE ZIEKENHUISFACTUUR  

 
Vanaf januari 2016 zou de ziekenhuisfactuur makkelijker te begrijpen moeten zijn. Terwijl nu 
alle informatie op dezelfde factuur staat, zullen er vanaf 2016 twee versies zijn. Eén versie 
voor (dag)hospitalisatie en een andere versie voor ambulante zorg. 
Hierdoor wordt de facturatie overzichtelijker. Bovendien kun je voortaan kiezen om de factuur 
elektronisch te ontvangen in plaats van een papieren versie. 
 
De bestaande patiëntenfactuur wordt dus eenvoudiger. Zo moeten de ziekenhuizen op hun 
factuur enkel de rubrieken vermelden die van toepassing zijn op de patiënt. Op die manier 
wordt de factuur ook een stuk korter. 
 
De vereenvoudigde factuur zal naast een gedetailleerd overzicht ook een globaal overzicht 
inhouden met een samenvatting waarin onder meer het totaalbedrag van de kosten voor de 
patiënt wordt vermeld. Ook betaalde voorschotten, het bedrag dat de patiënt nog dient te 
betalen en het totale bedrag dat de ziekteverzekering heeft betaald, komen in de 
samenvatting aan bod. 

Controleer steeds grondig de factuur. En vraag indien nodig eerst verduidelijking aan uw 
ziekenfonds vooraleer te betalen. 

 

 

 

STEDELIJKE SOCIALE DIENST NAAR SOCIAAL HUIS 
 

Zoals reeds gemeld in onze vorige nieuwsbief verhuist op 1 februari de stedelijke sociale 
dienst naar het sociaal huis. 
 
 

http://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/BEELD/Nieuwsberichten/2015/sociaalhuislogo.jpg
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 ROOLMELDERS 

 VAAK VERKEERD GEPLAATST EN       
SLECHT ONDERHOUDEN 

 
In 60% van de woningen in België is een rookmelder geïnstalleerd. Hiervan is één derde 
verkeerd geplaatst, wordt slechts 40 % onderhouden en wordt door de helft de levensduur 
van de batterij gerespecteerd. Dat betekent dat er slechts in 20% van de woningen een goed 
geplaatste en onderhouden rookmelder is geïnstalleerd. Dat blijkt uit cijfers uit 
Brandpreventiemonitor 2014. Uit hetzelfde rapport blijkt dat slechts 15% van de Belgen een 
evacuatieplan heeft getekend.  
 
Onderzoek van de Nederlandse Brandwondenstichting wijst uit dat u 100% meer kans hebt 
om een woningbrand te overleven wanneer u werkende rookmelders hebt. Volgens de 
Amerikaanse overheid ligt het aantal dodelijke slachtoffers in woningen mét rookmelder 51% 
lager dan in woningen zonder rookmelder.  

bron: Stichting Brandwonden  

 

 

 
 
VERPLICHTE ROOKMELDERS 
VOOR HUURWONINGEN

Bij nieuwbouw zijn de rookmelders reeds verplicht zijn sedert 1 januari 2013. Dit geldt ook 
voor alle huurcontracten afgesloten sedert die datum.  
 
Voor de oudere huurcontracten is er een gefaseerde invoering van de verplichting. 
Rookmelders waren al verplicht voor sociale huurwoningen gebouwd voor 1970. 
Vanaf 1 januari 2016 geldt de verplichting ook voor woningen die zijn gebouwd tussen 1970 
en 1979. In 2017 komen daar ook de woningen vanaf 1980 bij. 
Voor private huurwoningen is er een andere fasering. Vanaf 1 januari 2016 zijn rookmelders 
verplicht voor private huurwoningen die zijn gebouwd voor 1945. Voor woningen die 
gebouwd zijn vanaf 1945 zijn rookmelders slechts verplicht vanaf 1 januari 2019. 
 
Het is de verhuurder die moet zorgen voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. Als 
de verhuurder heeft gekozen voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder 
tijdig de batterijen vervangen. 
 
Nog vragen? 
U vindt alle informatie over de Vlaamse rookmeldersverplichtingen op de website 
ww.wonenvlaanderen.be/rookmelders. 
Vragen kunt u ook mailen naar rookmelders@rwo.vlaanderen.be. 
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AANPASSING VAN DE HUURPRIJS

 

De huurprijzen van contracten die in januari worden aangepast aan de index, mogen met 

1,82 % stijgen. 

 

             
     

     
  

 

DE FEDERALE  

PENSIOENDIENST 

Op 1 april 2016 ziet de Federale Pensioendienst het levenslicht. Die zal de pensioenen van 
werknemers en ambtenaren beheren. De ministerraad heeft daartoe het licht op groen gezet. 

Nu zijn er met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de 
Overheidssector (PDOS) nog twee bevoegde instellingen. Deze twee diensten fuseren tot de 
Federale Pensioendienst FPD. Voor mensen die zowel voor de overheid als voor een 
privébedrijf hebben gewerkt, wordt het leven door de fusie een pak gemakkelijker. Nu 
moeten ze nog bij twee diensten aankloppen. De Ombudsman van de Pensioenen kaartte 
eerder al aan dat gepensioneerden daardoor soms van het kastje naar de muur worden 
gestuurd, waarbij de instellingen de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschuiven. 

Vanaf 1 januari 2017 zal de nieuwe dienst ook het beheer van de pensioenen van de 
plaatselijke overheidsdiensten overnemen. Deze worden momenteel verzekerd door de 
Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Verder zal hij ook de 
pensioenen beheren van de HR Rail-medewerkers. 

Concreet zullen de personeelsleden van de PDOS verhuizen naar de Zuidertoren, waar nu al 
de RVP gevestigd is. De RVP telt 1.759 werknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten; 
PDOS 502. Hun werkingsbudget bedraagt respectievelijk 140 miljoen euro en 40 miljoen 
euro.  

Voor zelfstandigen verandert vooralsnog niets: ze moeten zich blijven richten tot het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 


