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16 februari 2022 
 

FAQ na de voorlopige afrekeningen UFFT 2020 (1° en 2° semester 2020)  
 

 
1) Algemeen en ter herinnering 

 
✓ Rubrieken die nog niet berekend zijn in de voorlopige afrekeningen, maar voorzien zijn voor 

de definitieve afrekening: 
o afleveringsmarge implantaten (zie art. 4 §3/1)  

-> de administraties onderzoeken dit zodat dit kan opgenomen worden in de tweede 
voorlopige afrekening van het 2° semester 2020 

o tijdelijke werkloosheid (zie art. 9 §2 a)) 
o levering vanuit federale stocks (zie art. 9 §2 b)) 

 
✓ In veel van de onderdelen UFFT wordt rekening gehouden met het RIZIV-deel van de 

facturatie, zoals geboekt bij de verzekeringsinstellingen in de overeenstemmende semesters 
2019 en 2020.  

o Na hun controle en betaling, ontvangt het RIZIV de door de verzekeringsinstellingen 
(VI) geboekte uitgaven.  

o Voor de recentste berekening werd gebruik gemaakt van wat op 30 juni 2021 gekend 
was bij het RIZIV. 

o Bovendien kunnen ziekenhuizen tot 2 jaar na prestatiedatum factureren.  
Dit alles heeft tot gevolg dat de voorlopige afrekeningen met onvolledige facturatiedata 
werken. Voor het 1ste semester 2020 beschikken we reeds over vollediger en dus correctere 
data dan voor het 2de semester 2020. Voor de meeste ziekenhuizen is de tweede voorlopige 
afrekening van het 1ste semester 2020 voor de betrokken onderdelen al vrij volledig. 
 
Bij de definitieve afrekening zal steeds de volledige RIZIV-facturatie (=met prestatiedatum in 
het betrokken semester 2020 en 2019), in rekening worden gebracht. 
Dit geldt zowel voor de daling van de activiteit van het ziekenhuis (zie post 2) als nationaal 
(gebruikt voor de eventuele tussenkomst in de basisvergoeding voor de ASO, zie post 3). 
 

✓ Resultaat van de voorlopige berekening per ziekenhuis:  
o 2° semester 2020:   

▪ berekend bedrag < voorschot:  
wordt in rekening gebracht (terugvordering) bij de definitieve afrekening (via 
BFM 1/1/2024) 

▪ berekend bedrag > voorschot:   

• eerst “schuldvergelijking” rekening houdende met bedrag van de 
eerste voorlopige afrekening 1° semester 2020  

• daarna desgevallend storting van het verschil door de overheid 
(januari 2022) 

o 1° semester 2020 (tweede voorlopige afrekening): 
▪ betaling/recuperatie van het verschil via BFM 1/7/2023, rekening houdende 

met de eventuele betaling bij de eerste voorlopige afrekening. 
 

✓ Een ultieme gegevensinzameling 2020 zal nog worden georganiseerd, met het oog op de 
definitieve afrekening. Anders dan bij de voorlopige afrekeningen, zal er bij de definitieve 
afrekeningen geen rekening gehouden worden met de overgemaakte gegevens die niet 
correct of volledig zijn.  
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Het betreft bijvoorbeeld onvolledigheid of onnauwkeurigheid  

− in de RIZIV-nummers en andere info m.b.t. de zorgverleners (incl. ASO en HAIO); 

− m.b.t. ‘andere’ zorgverleners die met honoraria worden gefinancierd (gesalarieerd en 
zelfstandig) met name indien RIZIV-prestaties op hun naam gefactureerd werden; 

− alle patiënten op de Spoed die een PCR-test ondergingen als ‘vermoedelijk COVID-19-patiënt’ 
bestempelen; 

− … 
 

✓ De timing van volgende voorlopige afrekeningen en herberekeningen is nog niet beslist. 
 

 
2) Post 1 Tegemoetkoming voor uitzonderlijke kosten 

 
✓ De template van de tweede voorlopige afrekening van het eerste semester 2020, van de 

psychiatrische ziekenhuizen, bevat – enkel in de Nederlandstalige versie - een foutief bedrag 
per dag voor de zorgen aan de COVID-19-patiënten (zie b)).  
De berekening zelf is correct, en maakt gebruikt van het juiste bedrag van 144,10€ voor het 
eerste semester (zie het ministerieel besluit van 11 februari 2021). 
 

✓ De aantallen COVID-dagen in de voorlopige afrekeningen van 2020 van de algemene 
ziekenhuizen, zoals aangeleverd door Sciensano, zijn definitief. 
 
De FOD gebruikt voor de financiering van de meerkost voor de COVID-zorg aan de algemene 
ziekenhuizen de definities en de gegevens van Sciensano, zoals in 2020 geadviseerd door de 
FRZV (zie advies 517-8 van 8 oktober 2020) en zoals verankerd in het ministerieel besluit 
(MB), (zie de bepaling hieronder).  
 
Er zijn duidelijke richtlijnen van Sciensano aan de algemene ziekenhuizen betreffende de 
informatie (waaronder de COVID-patiëntendagen per categorie) die ze dagelijks dienen te 
rapporteren (zie Verplichte melding - Ziekenhuizen | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) ).  
De opvraging van het aantal bevestigde COVID-patiënten door Sciensano (LimeSurvey) 
betreft de patiënten op een COVID-eenheid. Het zijn deze patiëntendagen die een meerkost 
betekenen voor de ziekenhuizen en die in aanmerking komen voor de extrafinanciering.  
 
Het MB legt, onder meer, vast welke versie van Sciensano gegevens gehanteerd zullen 
worden in de afrekeningen (vb. voor het jaar 2020: zoals gecommuniceerd door Sciensano 
aan de FOD op 31 maart 2021).   
 
In het ministerieel besluit van 21 december 2020 tot vastlegging van de forfaitaire 
tegemoetkomingen zoals voorzien in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 
2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale 
financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 
epidemie, voor wat betreft de algemene ziekenhuizen) staat het volgende (art. 2, tweede 
lid):  
"De gegevens met betrekking tot het jaar 2020 zoals overgemaakt door Sciensano aan de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tot en met 31 maart 
2021 worden gebruikt voor de berekening van de forfaitaire tegemoetkomingen van het 
eerste en tweede semester 2020. De gegevens met betrekking tot het 1ste semester 2021 
zoals overgemaakt door Sciensano aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu tot en met 30 september 2021 worden gebruikt voor de 
berekening van de forfaitaire tegemoetkomingen van het eerste semester 2021. De gegevens 

https://covid-19.sciensano.be/nl/node/29
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met betrekking tot de maanden juli 2021 tot en met september 2021 zoals overgemaakt door 
Sciensano aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tot en 
met 31 december 2021 worden gebruikt voor de berekening van de forfaitaire 
tegemoetkomingen voor de maanden juli 2021 tot en met september 2021." 
 
Tevens werd het advies van de FRZV gevolgd om financiering te voorzien voor ligdagen van 
vermoedelijke (=nog niet bevestigde) COVID-patiënten, voor de maanden maart en april 
2020.  

       
 

✓ Het aantal VTE dat gebruikt wordt in de berekening van de “ziekenhuisbrede” 
meerkostenforfaits stemt overeen met de Finhosta gegevens 2018.  
 
De afrekeningen gebeuren overeenkomstig het FRZV advies 517-8 van 8 oktober 2020 waarin 
opgenomen staat: “Het "Ziekenhuisbreed" forfait wordt per maand aan elk ziekenhuis (AZ en 
PZ) toegekend op basis van het aantal VTE Finhosta 2018 per ziekenhuis, als maat voor de 
grootte van het ziekenhuis.” 
 
De bijkomende kosten 2020 van de sector werden gedeeld door het aantal VTE, als 
verdeelsleutel die de grootte van het ziekenhuis weerspiegelt. Het aantal voorgestelde VTE 
waren deze zoals ze bij de FOD gekend waren in 2020 (jaar 2018, Finhosta). 

 
 
 

3) Post 2 Gewaarborgde budgetten      
 
✓ geneesmiddelenforfaits: de berekeningsmethodiek zal anders zijn bij de definitieve 

afrekening.  
o In de voorlopige afrekeningen werd rekening gehouden met de reële facturatie van 

geneesmiddelenforfaits, zoals gekend in de kwartaalgegevens van het RIZIV. 
Concreet betekent dit dat voor de maand maart 2020 rekening werd gehouden met 
1/3 van het gefactureerd bedrag van het eerste kwartaal 2020.  

o In de definitieve afrekening zal rekening gehouden worden met de maandgegevens, 
hetgeen tot een correcter resultaat zal leiden. 

o voor het remgeld (€0,62/dag) is er een berekening op basis van het aantal ligdagen 
(vergelijking 2020 – 2019). 
 

✓ BFM: Het Budget van Financiële Middelen dat per semester gegarandeerd wordt, wordt 
bijgepast tot 100% voor de VI- en voor de niet-VI-patiënten. Dit betekent in beide gevallen 
een bijpassing (bovenop de reële facturatie van het semester) voor het variabel deel. Dit 
variabel deel is verschillend naargelang het VI- of niet-VI-patiënten betreft. Er is ook rekening 
gehouden met het verschil in variabel deel naargelang het type budget (acuut, Sp,…). 

o deel VI-patiënten:  de berekeningsmethodiek voor de VI-patiënten is in de 
voorlopige afrekening voor het 2° semester 2020 anders dan bij de definitieve 
afrekening.  

▪ In de voorlopige afrekening werd, met als enige doelstelling het uiteindelijke 
bedrag voor het 2° semester 2020 te benaderen, gebruik gemaakt van de bij 
het RIZIV geboekte gegevens in dat semester.   

▪ In de definitieve afrekening zal rekening worden gehouden met alle 
gefactureerde bedragen van de prestatiemaanden juli tot december 2020. 
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o deel niet-VI-patiënten: de berekeningsmethodiek van de tweede voorlopige 
afrekening van het 1° semester 2020 is juist, in tegenstelling tot deze van de 
voorlopige afrekening van het 2° semester 2020.  

▪ de tweede voorlopige afrekening van het 1° semester 2020:  

• correcte berekeningsmethodiek 
▪ voorlopige afrekening van het 2° semester 2020: 

• foutieve berekeningsmethodiek (geen rekening met het vast deel) 
▪ In de definitieve afrekeningen zal gebruik kunnen gemaakt worden van het 

reële aantal niet-VI-dagen van 2020, die tegen dan aan de FOD VG zullen 
overgemaakt zijn via Finhosta. In afwachting werden in de voorlopige 
afrekeningen gebruik gemaakt van de laatst gekende niet-VI-dagen (van 
2019). 

 
Wij vestigen er uw aandacht op dat er, voor slechts enkele algemene ziekenhuizen, voor het 
2de semester 2020 met een foutief BFM werd gerekend. Het betreft de bedden 
‘gezinsplaatsing’ die niet hadden mogen opgenomen worden in het BFM. De afwijkingen zijn 
zeer beperkt en worden bij een volgende berekening rechtgezet.  

 
✓ Remgelden: deze worden afgeleid uit de RIZIV-facturaties 

o de eventuele remgelden voor overeenkomsten zijn mee opgenomen in de 
berekeningen van post 2A 

 
 
4) Post 3  Bijkomende activiteiten van de zorgverleners met honoraria gefinancierd 

 
✓ Merk op dat de aanmoedigingspremie voor de ASO en HAIO in de ziekenhuizen via het KB 

UFFT is gefinancierd. De artsen-in-opleiding zijn uitgesloten van een aanmoedigingspremie 
via BFM-financiering. Dit is ook het geval als de ASO hetzelfde statuut hadden als de andere 
ziekenhuismedewerkers en mee opgenomen waren in de Finhosta-personeelstabellen (cat 
0). Desgevallend maakt dit deel uit van de herziening van het BFM. 
 

✓ In de afrekening wordt nu gebruik gemaakt van het percentage VTE zelfstandige artsen t.o.v. 
de VTE alle artsen in het ziekenhuis voor de berekening van de tegemoetkoming voor de 
waarborg van de gebruikelijke financiering van de permanenties op de dienst spoedgevallen 
en de diensten intensieve zorg (artikel 6,§3 a) 1). Het feit dat het aantal VTE artsen wordt 
gebruikt in de berekening, betekent niet dat deze bedragen enkel aan artsen mogen worden 
toegekend. Het toegekende bedrag dient verdeeld te worden tussen zelfstandige artsen en 
zelfstandige andere zorgverleners gefinancierd door honoraria, op basis van de verhouding in 
de honorariummassa 2019 zoals vastgelegd door het ziekenhuis.  
 
Voor artikel 6§3, a) 2. en b) staat in het KB: 
 
§ 3. De tegemoetkoming bedoeld in artikel 6, § 1 voor de bijkomende activiteiten die in artikel 6, § 2 in aanmerking worden 
genomen, is als volgt vastgesteld: 

  a) 1. Voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 worden de gefactureerde permanentiehonoraria voor de intensieve zorg en 

de spoedgevallendienst, codes 590203 & 590332 en 590181 & 590310, in elk algemeen ziekenhuis aangevuld tot op het niveau 
van de prestaties voor de periode maart, april, mei en juni 2019, te indexeren met de globale index van de honoraria tussen 2019 

en 2020. 

  Die tegemoetkoming is enkel van toepassing op de zelfstandige zorgverleners, gelet op de gelijkaardige dekking voor de 
loontrekkende zorgverleners door de bedragen die hierboven aan het ziekenhuis worden toegekend, meer bepaald op grond van 

artikel 4, § 3. 
  2. Omwille van het feit dat tijdens de maanden maart, april, mei en juni 2020 zowel de intensieve diensten als de 

spoedgevallendiensten moesten worden ontdubbeld in een COVID-19- en een niet-COVID-19-afdeling, worden de 

permanentiehonoraria, codes 590203 & 590332 en 590181 & 590310, verdubbeld voor deze periode op basis van het bedrag 
voor diezelfde periode in 2019 te indexeren met de globale index van de honoraria tussen 2019 en 2020. 

  Die tegemoetkoming is zowel van toepassing op de zelfstandige zorgverleners als op de loontrekkende zorgverleners. 
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  b) Voor nacht- en weekendpermanenties op de andere niet-intensieve hospitalisatiediensten waar COVID-19-patiënten worden 

gehospitaliseerd wordt het beschikbare budget berekend in twee stappen: 
  i. berekening op nationaal niveau van het jaarbedrag per dag aan permanenties op diensten intensieve zorg, codes 590203 & 

590332. Met andere woorden, totale honoraria uit permanenties intensieve zorg voor 2019/aantal verpleegdagen op diensten 

intensieve zorg in 2019; 
  ii. 50 % van dit bedrag wordt toegekend voor elke verpleegdag op niet-intensieve diensten voor COVID-19-patiënten. 

  Die tegemoetkoming is zowel van toepassing op de zelfstandige zorgverleners als op de loontrekkende zorgverleners. 

 
 

• In de voorlopige afrekening voegen we voor artikel 6§3, a) 2. en b) de verdeling toe tussen 
gesalarieerden en zelfstandigen zorgverleners zoals opgelegd door artikel 8 , § 3, vierde lid 
(interne verdelingsregel): “De verhouding zoals bedoeld in het eerste lid wordt gehanteerd 
voor de interne verdeling binnen het ziekenhuis van de deelbudgetten die zowel van 
toepassing zijn op de zelfstandige als de gesalarieerde zorgverleners.”= verhouding tussen 
zelfstandigen en gesalarieerden. 

• De bedragen voor de gesalarieerde zorgverleners komen toe aan het ziekenhuis, dat 
verantwoordelijk is voor de betaling van alle gesalarieerde zorgverleners gefinancierd door 
honoraria (artsen en andere).  

• Voor de tegemoetkomingen voorzien voor zelfstandigen en gesalarieerden dient er, na de 
splitsing van de tegemoetkoming tussen zelfstandigen en gesalarieerden, op dezelfde wijze 
nog een splitsing te gebeuren op het budget voor de zelfstandigen (artsen – andere 
zorgverleners).  

 
 
 

5) Post 4 en post 4bis Beschikbaarheids- en betrokkenheidsforfait 
 
✓ Het aantal bedden per ziekenhuis is als volgt bepaald, en wordt afgerond: 

• Gereserveerde ICU-bedden = 60% erkende ICU-bedden + 15% extra + 25% extra  
= 100% erkende ICU-bedden 

• Gereserveerde niet-ICU-bedden = 6 * 60% erkende ICU-bedden 

• HFNO-bedden    = 15% van erkende ICU-bedden 
 

✓ De te reserveren capaciteit mocht binnen een netwerk verzekerd worden. Indien de 
verplichting op netwerkniveau werd gewaarborgd, dient het netwerk zich te buigen over een 
correcte toewijzing van deze tegemoetkomingen. Let wel, na toewijzing van die bedragen 
aan de ziekenhuizen van het netwerk, dient de verdeling van deze bedragen onder de 
zorgverstrekkers door de organen te gebeuren die hiervoor verantwoordelijk zijn volgens het 
KB UFFT. 
 

✓ De precieze toekenningsmodaliteiten van de beschikbaarheids- en betrokkenheidsforfaits in 
de betrokken periodes aan de zogenaamde hybride of gespecialiseerde ziekenhuizen worden 
momenteel onderzocht door de administratie. 

 


