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25 mei 2022 
 
 

UFFT - deel werkingskosten voor de diensten ten laste van de honoraria 
 
FAQ bij de berekening van het afdrachtenpercentage en de verificatie ervan, voor de 
afrekeningen Uitzonderlijke Financiële Federale Tegemoetkomingen (UFFT) (1° en 2° 
semester 2020)  

 
 
1) Algemeen  

 
In het kader van de COVID-tegemoetkomingen via het KB UFFT van 30 oktober 2020, en meer 
bepaald het onderdeel dat de werkingskosten voor het ziekenhuis garandeert bij dalende 
activiteiten en honorariuminkomsten (zie art. 4 §3), wordt voor de berekening gebruik gemaakt 
van het afdrachtenpercentage van het ziekenhuis in kwestie.  
 
Elk ziekenhuis berekent het eigen afdrachtenpercentage (waar de medische raad zich akkoord mee 
dient te verklaren) en deelt dit aan de overheid mee, gedocumenteerd en samen met de verificatie 
door de bedrijfsrevisoren.   
 
De administraties en de werkgroep ziekenhuizen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 
hebben de lijnen uitgezet voor een uniforme berekening door de ziekenhuizen en voor een 
uniforme verificatie door de bedrijfsrevisoren. 
 
Samen met de beschikbare presentatie hopen we de omzendbrief van 21 december 2021 (zie 
Omzendbrieven ziekenhuizen | FOD Volksgezondheid (belgium.be) ) nog verder te verduidelijken. 
In de vorm van een FAQ volgt een toelichting bij de berekening van het afdrachtenpercentage per 
ziekenhuis en de verificatie ervan door de bedrijfsrevisor. Tevens komt het verband met de 
financiering van de tegemoetkoming voor de garantie op de basisvergoeding voor de ASO’s (hetzij 
via art. 4 toegekend aan het ziekenhuis, hetzij via art. 6 aan de medische raad) aan bod.  
 
Vragen die desalniettemin nog onbeantwoord blijven, kunnen steeds gesteld worden via 
fin.fed.covid@health.fgov.be.  
De FAQ wordt zo nodig in de komende maanden nog bijgewerkt. 

 
 
2) Moet elk ziekenhuis een geverifieerd afdrachtenpercentage indienen? 

 
o Zowat alle ziekenhuizen hebben door de COVID-epidemie in 2020 minder ‘normale’ activiteit 

en minder facturatie gekend dan in het laatste ‘normale’ jaar 2019 (dat voor de COVID-
tegemoetkomingen als referentiejaar geldt). Deze ziekenhuizen mogen dus een bijpassing 
verwachten voor de werkingskosten van het ziekenhuis voor de diensten ten laste van de 
honoraria, zoals voorzien in het KB UFFT. 
Of het ziekenhuis in aanmerking komt, kan door het ziekenhuis zelf worden nagegaan, zie art. 
4 §3 2.1 Stap 1. 
 

o Ziekenhuizen die geen werkingskosten innen op de honoraria van de zorgverleners, vullen een 
afdrachtenpercentage van 0% in. Deze ziekenhuizen dienen vanzelfsprekend geen verificatie 
te laten uitvoeren door de bedrijfsrevisor. 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20220525_ufft_-_afdrachten_nl.pptx
https://www.health.belgium.be/nl/omzendbrieven-ziekenhuizen
mailto:fin.fed.covid@health.fgov.be
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o De bevestiging door de medische raad is bepaald in het KB en in het kader van de transparantie 
is het belangrijk dat de zorgverleners op de hoogte zijn. Anderzijds biedt deze bevestiging aan 
de overheid niet de garantie dat de berekening correct is uitgevoerd. 
 

 
 
3) De berekening per ziekenhuis van het afdrachtenpercentage 2019 

 

• Een afdrachtenpercentage per ziekenhuis, zelf berekend door de ziekenhuizen? 
o Er wordt rekening gehouden met het huidige financieringsmodel waarbij de financiering vooral 

gekoppeld is aan de aard en de omvang van de activiteiten, en waarbij bepaalde 
ziekenhuisdiensten zoals consultaties en medisch-technische diensten ten laste zijn van de 
honoraria. Onafgezien van de verschillen tussen de ziekenhuizen, financieren de honoraria in 
die diensten het volgende: 

o de uitvoering door de zorgverlener (staat in voor het inkomen van de zorgverlener); 
o de directe en indirecte werkingskosten ten laste van de honoraria. 

o Voor dit onderdeel van de UFFT, is er beslist om rekening te houden met de verschillen tussen 
de ziekenhuizen: 
▪ met de impact van COVID op de facturatie van de normale activiteiten van 2020 
▪ met de verschillen in de financiële regelingen, ten gevolge van: 

o de mix van medische en zorgactiviteiten met meer of minder technische prestaties, 
gepaard gaande met meer of minder bijhorende werkingskosten voor het ziekenhuis;  

o meer of minder kosten (medewerkers, (medische) infrastructuur,…) op de diensten 
t.l.v. de honoraria; 

o medewerkers inclusief of exclusief de ASO’s (zie verder, kostenrecuperatie bij 
zelfstandige artsen inclusief of exclusief de loonkosten van de ASO’s); 

o statuten van de zorgverleners met honoraria gefinancierd (overwegend of uitsluitend 
zelfstandig/gesalarieerd);  

o en de daaruit voortvloeiende verschillen in de boekhoudkundige verwerking.  
o verschillen in enerzijds de financiële regelingen, en anderzijds in de boekhoudkundige 

verwerking, leiden ertoe dat enkel het ziekenhuis zelf het afdrachten% kan berekenen. 
 

• Welke zijn de uitgangspunten voor de berekening en documentatie? 
1. Zo eenvoudig mogelijk 
2. Aantonen met boekhoudkundige (en aanverwante) documenten 2019  
3. Voor elk ziekenhuis een uniforme berekening 

• neutraal t.o.v. de financiële regeling 

• niet optimaliseerbaar 

• gelijke behandeling (=> billijkheid) 
4. Verifieerbaar 

 

• Hoe wordt het afdrachtenpercentage 2019 gedefinieerd? 
o Het afdrachtenpercentage is het procentueel aandeel van de honoraria van 2019 dat, volgens 

de financiële regeling van 2019, aan het ziekenhuis toekomt: 
 

∑ honoraria voor ziekenhuis /    ∑ honoraria    (voor 2019, in %) 
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teller:   de honoraria die het ziekenhuis toekomen 1 
noemer: omzet honoraria  
 

                                                         

                                                                

• Waarom dient het jaar 2019 gebruikt te worden voor de berekening, en wat als de financiële 
regeling in 2019 of later werd gewijzigd? 
o Bij de berekening van dit onderdeel van de tegemoetkoming wordt het geverifieerde 

afdrachtenpercentage van het ziekenhuis per semester toegepast op de gederfde facturatie in 
2020 in vergelijking met 2019. Zo komt de overheid forfaitair tussen in de gederfde 
werkingskosten van het ziekenhuis, ‘in een normaal jaar’ verkregen via de afdracht op 
honoraria.  
Het meest recente ‘normaal jaar’ is 2019 zodat dit het referentiejaar is voor het KB UFFT. 

o Als de financiële regeling aangepast werd in 2019, dan zal de berekening ertoe leiden dat 
verhoudingsgewijs met de wijzigingen is rekening gehouden vanaf de wijziging. 

o Als de financiële regeling na 2019 werd aangepast, dan dient het ziekenhuis toch te werken 
met de boekhoudkundige gegevens van 2019 en wordt met de gewijzigde regeling géén 
rekening gehouden. 

 

• Wat dient beschouwd te worden als honoraria? 
o Vergoedingen voor zorgprestaties (in de ruime zin van het woord) in 2019, op naam van 

zelfstandige of gesalarieerde zorgverleners met honoraria gefinancierd en met een RIZIV-
nummer, en geboekt in de ziekenhuisboekhouding van het jaar 2019: 

o voor zorg aan ambulante en verblijvende patiënten, incl. patiënten in dagziekenhuis 
of met aanrekening als ‘laagvariabele zorg’  

o nomenclatuur en pseudo-nomenclatuur 
o forfaitaire aanrekening of per prestatie 
o ereloonsupplementen 
o beschikbaarheids- en permanentiehonoraria 
o bedragen in RIZIV-conventies die expliciet en met een door het RIZIV aangeduid 

bedrag (binnen het forfait) in een vergoeding voor zorgverleners die gewoonlijk met 
honoraria worden gefinancierd 

o aanrekeningen aan RIZIV, aan patiënten, aan derden 
(vb. van derden: Belgische of buitenlandse verzekeringsinstellingen incl. de 
hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen arbeidsongevallen, ondernemingen, 
sportclubs, andere ziekenhuizen, FOD justitie, OCMW, …) 

o zorgprestaties in het kader van expertises, klinische studies, preventieve controles en 
check ups,… 

o geboekt in de boekhouding van het ziekenhuis als omzet honorarium, facturatie 2019 
(gefactureerd – nog te factureren – eventueel reeds als oninbaar geboekt) en zonder 
dat het belang heeft welke partij instaat voor facturatie of inning (ziekenhuis, 
zorgverlener voor rekening van het ziekenhuis, medische raad, VZW,…) 

o inclusief de eventuele vergoeding aan het ziekenhuis voor tarificatie, facturatie en 
inning 

 
 
 
 

 
1 In de teller: 
  - een deel van de honoraria, in het geval er (ook) zelfstandige zorgverleners zijn. Dit is het deel voor de werkingskosten van 
    het ziekenhuis na toepassing van de financiële regeling (volgens de geldende kostenregeling: door toepassing van  
    bijdragepercentages en/of na doorrekening van de kosten aan de zelfstandige zorgverleners); 
  - alle honoraria, in het geval er géén zelfstandige zorgverleners zijn; 
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• Wat dient niet beschouwd te worden als honoraria? 
o Vergoedingen die niets of weinig te maken hebben met zorgprestaties, maar in bepaalde (vaak 

uitzonderlijke) gevallen (deels) door het ziekenhuis kunnen worden afgestaan aan zelfstandige 
zorgverleners die gewoonlijk met honoraria worden vergoed: 

o sponsoring, mecenaat, inkomsten door het organiseren of actief participeren aan 
congressen, seminaries, conferenties of opleidingen 

o forfaits (dagziekenhuis-, pijn-, onco-, dialyse-) en andere RIZIV-vergoedingen die in 
principe werkingskosten voor het ziekenhuis vergoeden 

o volumekortingen, creditnota’s of winstmarges op geneesmiddelen, implantaten, 
medische hulpmiddelen, verbruiksmaterialen,… 

o BFM-vergoedingen die vaak naar de zelfstandige zorgverlener gaan (vb. hoofdarts, arts 
palliatief zorgteam, arts multidisciplinair pijncentrum, arts ziekenhuishygiëne, …) 

o vergoeding stagemeester 
o …  

 

• Moet rekening gehouden worden met de volledige omzet van de honoraria?  
o Ja, in de noemer dient de volledige omzet aan honoraria (“àlle soorten honoraria”) opgenomen 

te worden. In de teller wordt van de volledige honorariumomzet het daarmee 
overeenstemmende bedrag voor het ziekenhuis opgenomen. 

o Het maakt geen verschil of het KB UFFT voor welbepaalde honoraria wel of géén bijpassing 
voorziet om de werkingskosten van het ziekenhuis te garanderen. (Concreet: op de in 2020 
gederfde ereloonsupplementen wordt bijvoorbeeld niet bijgepast, terwijl de 
ereloonsupplementen wél moeten worden opgenomen in de berekening van het percentage). 

o De redenen hiervoor zijn deels te vinden in bovenstaande ‘uitgangspunten’ voor het 
afdrachtenpercentage: eenvoud en verifieerbaarheid, de gelijke behandeling van alle 
ziekenhuizen ondanks verschillen in financiële regelingen, en het vermijden van 
‘optimalisaties’ met het oog op een berekening die eindigt met een zo hoog mogelijk %.  
Het is de bedoelingen om ziekenhuizen met verschillende financiële regelingen toch gelijk te 
behandelen. Een financiële regeling in een ziekenhuis is het resultaat van lokale 
onderhandelingen waarbij het ziekenhuis er naar streeft om de werkingskosten ten laste van 
de honoraria te dekken. Daarnaast kunnen sommige partijen met de financiële regeling nog 
andere nevendoelen beogen (bvb. dat de inkomensspanning tussen de disciplines beperkt 
blijft, dat op alle disciplines beroep kan worden gedaan, dat de zelfstandige zorgverleners 
(bijna) full time in het ziekenhuis werken, dat zelfstandige zorgverleners die beleids- of 
wetenschappelijke of opleidingsopdrachten opnemen in het ziekenhuis geen inkomenverlies 
kennen dankzij de solidariteit met de collega’s, enz.) 
  
Hierbij twee voorbeelden van verschillen, beide geïllustreerd a.d.h.v. het voorbeeld van de 
ereloonsupplementen waarvoor geen bijpassing is voorzien: 

o in het geval van een financiële regeling met (deels) reële kostenafrekening kan niet 
bepaald worden met welke honorariuminkomsten (met ereloonsupplementen of net 
niet met de ereloonsupplementen) welk onderdeel van de kostenafrekening aan het 
ziekenhuis wordt betaald door de zelfstandige zorgverstrekker; 

o aan welke partij (ziekenhuis – zelfstandige zorgverlener) de ereloonsupplementen 
(vooral) toekomen, kent grote verschillen tussen de ziekenhuizen. Soms worden 
ereloonsupplementen (bijna) integraal gebruikt om (een fonds voor) nieuwbouw, 
verbouwing of innovatie, … mee te financieren (m.a.w. tussenkomen in de kosten van 
het ziekenhuis voor de diensten t.l.v. de honoraria). Soms voorziet financiële regeling 
dat ereloonsupplementen (bijna) integraal voor de zelfstandige zorgverleners zijn. 
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Omwille van de gelijke behandeling mag geen enkel ziekenhuis in de berekening van het 
afdrachtenpercentages bepaalde types honorariumontvangsten excluderen (noch in de teller, 
noch in de noemer). 
 
Verder mag niet over het hoofd worden gezien dat de hele oefening tot doel heeft: het 
berekenen van een % dat nadien de overheid in staat stelt een forfaitaire tegemoetkoming 
voor de gederfde werkingskosten van het ziekenhuis te berekenen. 
 

• Van welke gederfde honoraria worden de werkingskosten bijgepast via art. 4 §3, (en welke niet)? 
o bijpassing voor  

o honoraria-aanrekeningen die door het RIZIV aan het ziekenhuis kunnen gekoppeld 
worden (zowel het RIZIV-aandeel als de daaruit afgeleide persoonlijke 
bijdrage/remgeld) 

o theoretische berekening van de niet-ZIV-facturaties 
o geen bijpassing voor 

o ereloonsupplementen 
o beschikbaarheids- of permanentiehonorarium (maar het toegekend RIZIV-bedrag 

wordt ook niet beïnvloed door dalende activiteiten door COVID) 
o andere aanrekeningen voor zorggerelateerde prestaties en die aanleunen bij de 

honoraria (expertises, studies, preventieve check up, …) 
 

• Het ziekenhuis vergoedt zelfstandige zorgverleners met een maandelijks forfaitair bedrag, 
zonder verband met de omvang van de activiteiten of de facturatie van de maand.  
Ook toen de normale activiteit daalde, werden de forfaitaire bedragen verder uitbetaald. 
Kan het ziekenhuis deze zelfstandige artsen, voor de berekening van het afdrachtenpercentage, 
als gesalarieerde artsen beschouwen en m.a.w. de forfaits als doorlopende werkingskosten van 
het ziekenhuis beschouwen?  
o Neen, in de berekening van het afdrachtenpercentage kan de forfaitaire vergoeding aan de 

zelfstandige zorgverleners niet opgenomen worden als deel van de doorlopende 
werkingskosten van het ziekenhuis.  
Dit geldt zowel voor ziekenhuizen die hun zelfstandige zorgverleners steeds een forfaitair 
bedrag toekennen, als zij die hiertoe overgingen in de eerste maanden van de COVID-crisis. 

o Het is de keuze van het ziekenhuis om aan zelfstandige zorgverleners een vergoeding overeen 
te komen die niet in verhouding is tot de inkomsten die deze zorgverstrekkers via de facturatie 
genereren.  

o Het KB UFFT maakt voor bepaalde andere tegemoetkomingen in artikel 6 en artikel 7 het 
onderscheid tussen zelfstandige en gesalarieerde zorgverleners met honoraria gefinancierd.  
 

• De financiële regeling voorziet dat inkomsten van honoraria worden toegewezen aan een fonds 
of voorziening of reserve. Hoe moeten deze honoraria opgenomen worden in de berekening van 
het afdrachtenpercentage? 
o Het bedrag wordt in de berekening hetzij toebedeeld aan het ziekenhuis, hetzij aan de 

zelfstandige zorgverleners. De uiteindelijke bestemming van de middelen is bepalend. 
o De toevoegingen aan fondsen, reserveringen, … van het jaar 2019 worden in beschouwing 

genomen voor de berekening. 
o Enkele voorbeelden: een deel van de honoraria worden afgestaan … 

o voor (toekomstige) investeringen in ICT of EPD, in nieuwbouw of verbouwing of in 
medische apparatuur,… door het ziekenhuis   
 = deel ziekenhuis 
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o voor solidariteit tussen de zorgverstrekkers al dan niet van verschillende disciplines, 
zodat enkelen hun tijd kunnen besteden aan beleid of het leiden van een dienst, of om 
het bedrag van het BFM voor de hoofdarts,… aan te vullen, of om tijd te besteden aan 
wetenschappelijk onderzoek, innovatie of opleiding van jonge collega’s, of opdat de 
inkomensspanning vermindert, of zodat alle disciplines in het ziekenhuis een 
voldoende inkomen kunnen verwerven en zodoende vertegenwoordigd blijven 

= deel zelfstandige zorgverleners 
 

• Wat wordt wel en wat wordt niet bedoeld met ‘coherentie teller en noemer’? 
o Wat niet wordt bedoeld is dat het ziekenhuis naar eigen goeddunken bepaalde honoraria kan 

opnemen of weglaten in de berekening.  
Elke keuzemogelijkheid zou immers de deur openen naar ‘optimalisaties’. 

o Wat wel wordt bedoeld is dat de ziekenhuizen er rekening mee dienen te houden dat er 
uitbetalingen aan zelfstandige zorgverleners kunnen zijn, maar dat de financieringsbron niet 
steeds honoraria (van dit jaar) zijn en boekhoudkundig eventueel niet behoort tot de ‘omzet 
honoraria’.  
Die andere financiering kunnen zijn:  

o vergoedingen voorzien in BFM zoals voor hoofdarts, arts palliatieve zorgen, arts 
multidisciplinair pijncentrum, …;  

o vergoeding voor stagemeesters, … 
o … 

o Vermits de toevoegingen vanuit de honoraria van 2019 aan fondsen of voorzieningen 
opgenomen worden in de berekening (in teller en noemer), zal bij de berekening van het 
afdrachtenpercentage geen rekening worden gehouden met het gebruik in 2019 van middelen 
uit die fondsen.  

o Als het ziekenhuis ‘uitgeruste lokalen inclusief kosten,  secretariaat en dergelijke’ verhuurt aan 
de zelfstandige zorgverlener (die tevens aan het ziekenhuis is verbonden voor andere 
zorgactiviteiten vb. voor verblijvende patiënten), maar de zelfstandige zorgverlener gebruikt 
deze lokalen alsof het een privépraktijk betreft, en de er gegenereerde inkomsten zijn niet 
geboekt in de omzet honoraria van het ziekenhuis, dan kan de kostenrecuperatie door het 
ziekenhuis niet in de berekening van het afdrachtenpercentage worden opgenomen. Deze 
inkomst voor het ziekenhuis is immers geen ‘afdracht op honoraria’, aangezien de er 
gefactureerde honoraria voor ambulante patiënten niet terug te vinden zijn in de boekhouding 
van het ziekenhuis. 

o Hoewel een vergoeding voor een zorgprestatie kan inbegrepen zijn in welbepaalde RIZIV-
conventies, mag in de noemer voor de berekening van het afdrachtenpercentage, enkel het 
deel dat door het RIZIV expliciet is aangeduid als vergoeding voor zorgprestaties van een 
welbepaalde zorgverlener beschikkend over een RIZIV-nummer, worden opgenomen. De 
vergoeding voor zorgprestaties wordt dan gelijkgesteld met honorarium. In de teller komt dan 
het deel van de vergoeding voor de zorgprestaties dat het ziekenhuis toekomt.  
Als de RIZIV-conventie bepaalt dat ook de zorgverlener hiermee wordt vergoed, zonder 
expliciet te zijn en het dus een totaalbedrag betreft dat ook alle andere kosten van het 
ziekenhuis vergoedt, dan mag dit geen deel uitmaken van de berekening (noch totaalbedrag 
in de omzet honoraria, noch het deel ervan voor het ziekenhuis). 
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4) De verificatie 
 
Het Instituut voor de Bedrijfsrevisoren (IBR-IRE) communiceert hieromtrent ook zelf met de 
bedrijfsrevisoren van de ziekenhuizen. 
 

• Waarom is er verificatie door de bedrijfsrevisor opgelegd?  
o Gezien de bovengenoemde verschillen tussen de ziekenhuizen, is er geen mogelijkheid om 

afdrachten% voor alle ziekenhuizen rechtstreeks en op uniforme wijze te toetsen. 
o Parameters met invloed op de financiering van het individueel ziekenhuis, en die door de 

belanghebbenden zelf worden gerapporteerd, vergen een onafhankelijke verificatie. Het KB 
wijst hiervoor de bedrijfsrevisor aan. 

o Het betreft een groot bedrag dat op basis van deze parameter wordt toegekend aan de 
ziekenhuizen. 
De overheid dient zich ervan verzekeren dat de middelen van de sociale zekerheid op een 
correcte wijze wordt toegekend, en op een billijke wijze worden verdeeld tussen de 
ziekenhuizen, en zich ervan vergewissen dat er geen dubbele financiering van de garantie op 
de basisvergoeding voor de ASO’s is. 
 

• Aan wie dient de opdracht te worden toevertrouwd? 
o Een bedrijfsrevisor die is ingeschreven in het openbaar register; 
o Het verdient aanbeveling dat de opdracht wordt toegekend aan de bedrijfsrevisor die de 

jaarrekeningen van 2019 van het ziekenhuis controleerde.  
o Indien de facturatie en centrale inning van de honoraria door een andere partij dan het 

ziekenhuis gebeurt, dan nog gaan we ervan uit dat zowel de totale omzet van de honoraria als 
het deel voor het ziekenhuis af te leiden zijn uit de ziekenhuisboekhouding. Zo nodig zal  ook 
de bedrijfsrevisor van die andere partij te betrekken zijn in de verificatie-opdracht. 

 

• Voorziet de overheid een tegemoetkoming voor de factuur van de bedrijfsrevisor, in het geval 
deze de opdracht factureert? 
o Er is geen afzonderlijke financiering voorzien, maar het KB UFFT financiert meerkostenforfaits 

aan de ziekenhuizen. 
 
 

5) Het afdrachtenpercentage en de basisvergoeding aan de ASO’s 
 

• Wat heeft het afdrachtenpercentage te maken met de garantie op de basisvergoeding aan de 
artsen-specialisten in opleiding (ASO), en met de gegevensinzameling?  
o Het KB UFFT voorziet een tegemoetkoming om de basisvergoeding aan de ASO te blijven 

uitbetalen, ook als de factureerbare prestaties dalen door de COVID-epidemie. Deze 
tegemoetkoming wordt gegarandeerd aan wie instaat voor de loonkost van de ASO, hetzij het 
ziekenhuis, hetzij de arts-stagemeester/artsenassociatie.  

o Er kan geen dubbele financiering, nl. zowel aan het ziekenhuis als aan de medische raad (voor 
de arts-stagemeester/artsenassociatie/…), plaatsvinden. 

o De ASO wordt als ten laste beschouwd 
o van het ziekenhuis, wanneer het ziekenhuis deze loonkosten, net zoals andere 

werkingskosten, ten laste legt van de honoraria van de gesalarieerde artsen, of de 
kosten recupereert bij de zelfstandige arts of de artsenassociatie,… hetzij via de 
werkingskosten die het ziekenhuis int via de bijdragepercentages, hetzij via reële 
kostenaanrekening EN in de berekening van het afdrachten% deze inning opneemt in 
de teller. 
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▪ Het bedrag voor deze tegemoetkoming maakt deel uit van de totale 
gegarandeerde werkingskosten, door toepassing van het KB UFFT art. 4, §3 en 
§4 (afdrachten% x gederfde facturatie). 

▪ In de gegevensinzameling : aan te duiden als ‘ten laste van het ziekenhuis’. 
▪ Het bedrag komt het ziekenhuis toe. 

o van de zelfstandige arts-stagemeester/associatie, wanneer het ziekenhuis de kosten 
recupereert bij de arts via een afzonderlijke kostenaanrekening EN deze niet opneemt 
in de teller van de berekening van het afdrachten%. 

▪ Het bedrag voor deze tegemoetkoming wordt als volgt berekend, door 
toepassing van het KB UFFT art. 6, §2 en §3, e). 
(per maand en per VTE ASO ten laste van een zelfstandig arts: 5.000€ x 
nationale daling van de RIZIV-facturatie in %)  

▪ In de gegevensinzameling : aan te duiden als ‘uiteindelijk ten laste van de 
zelfstandige stagemeester’. 

▪ Het bedrag komt de medische raad toe, voor verdere verdeling. 
Het spreekt voor zich dat de gegevensinzameling en de berekening van het 
afdrachtenpercentage met elkaar in overeenstemming moeten zijn.  
Als de revisor in zijn verslag noteert dat de kost voor de ASO, bij de berekening van het 
afdrachtenpercentage, opgenomen is in de teller, dan zal de overheid geen bedrag toekennen 
aan de medische raad, via art. 6,§3 e). 
 
 

6) Timing en procedure 
o Tijdstip verificatie: in overleg tussen het ziekenhuis en de bedrijfsrevisor 
o Dossier over te maken aan fin.fed.covid@health.fgov.be tegen 31/10/22 

o Berekening (beknopt en overzichtelijk gedocumenteerd) 
o Resultaat van de berekening in % 
o Akkoord van de (voorzitter van de) Medische Raad 
o Verslag van de revisor: verificatie met eventuele vaststellingen  

(incl. of de loonkost van de ASO’s al dan niet is opgenomen in de berekening) 
o In 2023 (nader te bepalen datum) wordt door de overheid aan de ziekenhuizen meegedeeld 

welk afdrachtenpercentage wordt toegepast bij de definitieve afrekening. 
 

• Wat als het ziekenhuis reeds een door de bedrijfsrevisor bevestigde berekening van het 
afdrachtenpercentage overmaakte? 
o In ieder geval zal de bedrijfsrevisor een nieuwe verklaring dienen op te stellen: 

o Dat kan een beknopte verklaring zijn waarin wordt bevestigd dat  
▪ de berekening volledig conform de afgesproken methodiek werd uitgevoerd 
▪ de verificatie conform de afgesproken methodiek is uitgevoerd en conform de 

norm ISRS 4400 
▪ hoe in de berekening is omgegaan met de kost van de ASO’s (al dan niet 

(gedeeltelijk) in het afdrachtenpercentage opgenomen) 
o Een volledig nieuwe verificatie kan nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden van 

berekening, dossier en verificatie. 
 

• Wat als de bedrijfsrevisor tot de vaststelling komt dat de principes van de 
berekeningsmethodiek niet integraal werden gevolgd door het ziekenhuis? 

o Kan het ziekenhuis akkoord gaan met de vaststelling van de bedrijfsrevisor? 
Zo ja,  

▪ dan kan het ziekenhuis de berekening en de toelichting nog bijsturen, rekening 
houdende met de vaststellingen van de revisor;  

▪ met akkoord van de medische raad; 
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▪ nieuwe verificatie door de bedrijfsrevisor. 
Zo neen,  

▪ dan stuurt het ziekenhuis de berekening en de toelichting, samen met het 
verslag met de vaststellingen van de revisor naar de overheid; 

▪ verdere opvolging door de administraties. 
 


