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Definitieve toekenning na de voorschotten 2020 aan de ziekenhuizen in het kader van de bestrijding 
COVID-19 epidemie   

FAQ (n.a.v. voorlopige afrekening 2020) bij het KB Uitzonderlijke Federale Financiële 
Tegemoetkoming (“KB UFFT”), wordt aangepast in functie van de vragen. Laatste versie steeds HIER 
beschikbaar.                                                     

Deze FAQ is een aanvulling op de informatie van de koninklijke besluiten, ministeriële besluiten en 
bijhorend Rapport aan de koning. 

Vragen kunnen gesteld worden (fin.fed.covid@health.fgov.be) , en zullen, indien voor meerdere 
betrokken nuttig, met een antwoord opgenomen worden in deze FAQ.  

1. Context 
 
1.1. Tot op heden 

 
Bij de vaststelling van de COVID-19 epidemie, gaf de sector aan dat de ziekenhuizen snel met 
liquiditeitsproblemen konden geconfronteerd worden omwille van de afbouw van de normale 
activiteiten (en dus daling van de inkomsten van de facturatie).  Aangezien er nog geen 
correcte inschatting kon gemaakt worden van de benodigde middelen, is de overheid 
overgegaan tot de uitbetaling van voorschotten op de uiteindelijke tegemoetkoming vanuit 
de overheid. Hiertoe werden 3 koninklijke besluiten bijzondere machten (n° 8 en n°10 van 19 
april 2020 en n° 35 van 24 juni 2020) genomen, zodat de overheid kon overgaan tot de 
uitbetaling van in totaal 2 miljard euro voorschot aan de ziekenhuizen om welbepaalde kosten 
van de pandemie ten laste te nemen via het Budget van Financiële Middelen: 

- Eind april werd 1 miljard € voorschot toegekend aan de Algemene Ziekenhuizen i.f.v. 
de omvang van hun reguliere RIZIV-facturatie.  

- In 2 uitbetalingen, eind juli en begin oktober, werd samen nog eens 1 miljard € 
toegekend. Naast de Algemene kwamen nu ook de Psychiatrische ziekenhuizen in 
aanmerking voor een voorschot op de tegemoetkoming. De voorlopige verdeling 
gebeurde opnieuw op basis van RIZIV-facturatie.  

In het huidig UFFT-KB worden de principes en timing voor de regularisatie vastgelegd voor 
zowel algemene als psychiatrische ziekenhuizen voor beide semesters. Voor het vastleggen 
van de principes werd gebruik gemaakt van de adviezen van de Federale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) en werd uitgebreid en constructief overlegd in een ad hoc 
gemengde werkgroep Medicomut – FRZV.  

De bedragen van de ziekenhuisforfaits worden binnenkort in afzonderlijke Ministeriële 
Besluiten gepubliceerd. Voor het bepalen van de bedragen organiseerde de FOD VVVL een 
vrijwillige rondvraag bij de ziekenhuizen, na input van de FRZV. Zeer veel ziekenhuizen gaven 
de overheid inzage in hun kosten. 

De definitieve afrekening voor de beide semesters van het jaar 2020 (tussen de voorziene 
voorschotten en de federale tegemoetkoming voor de kosten van de COVID-19 crisis) gebeurt 
pas in 2023. In afwachting daarvan worden er reeds voorlopige afrekeningen per semester 
gerealiseerd op korte termijn. Positieve saldi in het voordeel van het ziekenhuis worden 
meteen gestort, terwijl negatieve saldi pas vereffend worden in 2023. Concreet betekent dit 
voor het eerste semester alvast dat de psychiatrische ziekenhuizen een bedrag krijgen 
toegekend (positief saldo), aangezien ze voor die periode geen voorschot gestort kregen. 
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Schematisch, waarbij we ons momenteel in het stadium van de voorlopige afrekening 
bevinden: 

 VOORSCHOT 

 1 miljard € 500 miljoen € 500 miljoen € 
Uitbetaling aan Algemene ziekenhuizen Algemene & psychiatrische ziekenhuizen 
Uitbetaling apr/20 jul/20 okt/20 
betrokken periode 1° semester 2020 2° semester 2020 
COVID-periode maart t.e.m. juni (4 m.) juli t.e.m. december (6 m.) 
Regularisatie  Algemene & psychiatrische ziekenhuizen 
Voorlopige afrekening eind 2020 jun/21 
Definitieve afrekening  2023 

 

1.2. Waarom een financiële, forfaitaire tussenkomst aan de ziekenhuizen? 
 
De ziekenhuizen spelen een sleutelrol in de zorg voor de COVID-19-epidemie. De overheid trad 
op om de continuïteit van de ziekenhuiswerking te verzekeren, in het algemeen belang. 
 
De continuïteit van de ziekenhuiswerking steunt op een financieel model dat sterk afhankelijk 
is van de activiteit. Er is en was zowel impact van de gezondheidscrisis op de activiteiten en 
bijhorende inkomsten. 
 
In die continuïteit van de ziekenhuiswerking, is/was er cruciale inzet van een aantal 
zorgverleners die doorgaans hun inkomen via honoraria verwerven (vooral artsen). Deze extra 
COVID-activiteiten of COVID-beschikbaarheden worden via de federale tussenkomst eveneens 
gehonoreerd ingeval de activiteit “niet factureerbaar met RIZIV-nomenclatuur” is.  
 
 

1.3. Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen algemene en psychiatrische 
ziekenhuizen? 
 
Merken we eerst en vooral op dat het eerste voorschot, voor het eerste semester, enkel aan 
de algemene ziekenhuizen werd uitbetaald, maar dat de tussenkomst ook voorzien is voor de 
psychiatrische ziekenhuizen. Voor de psychiatrische ziekenhuizen zal de voorlopige afrekening 
van het eerste semester 2020 dus sowieso betekenen dat ze een bedrag ontvangen voor hun 
COVID-kosten. Voor het tweede semester ontvingen zowel algemene als psychiatrische 
ziekenhuizen voorschotten. 
 
Een aantal tegemoetkomingen voor ‘meeractiviteit’ is niet geldig voor psychiatrische 
ziekenhuizen omdat daar bepaalde activiteiten ook niet plaatsvinden. Zo heeft een 
psychiatrisch ziekenhuis geen spoedgevallendienst en geen dienst intensieve zorgen, en wordt 
er aan psychiatrische ziekenhuizen niet gevraagd om capaciteit vrij te houden voor een 
eventuele heropflakkering. 
 
Andere ‘meeractiviteiten’ vinden wel zowel in algemene als psychiatrische ziekenhuizen 
plaats, maar de vergoeding zal verschillen (vb. bedrag voor het voorbereiden van het 
ziekenhuis en van een aantal bedden op COVID-19 patiënten).   
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1.4. Waartoe dienen de forfaitaire tussenkomsten 2020? 
 

- Voor de uitzonderlijke kosten ten gevolge van de COVID-19 epidemie die niet gedekt 
worden door de gebruikelijke financieringen. 

- Voor de doorlopende kosten terwijl de ziekenhuizen met een daling van hun reguliere 
activiteiten en inkomsten worden geconfronteerd. 

- Voor de bijkomende activiteiten van zorgverleners, die niet gedekt worden door de 
gebruikelijke financieringen. 

- Voor de verplichting tot beschikbaarheid voor COVID-19 zorg, van een percentage van 
de capaciteit. 

 
1.5. Financiële afrekening per semester (in huidig KB: voor eerste semester 2020), per ziekenhuis 

  
Het voorschot werd rechtstreeks op de ziekenhuisrekeningen gestort.  
De afrekening gebeurt per semester, mede omdat bij opmaak van het koninklijk besluit het 
einde van de tweede golf nog niet in zicht is. Verder is een afrekening per semester niet 
ongebruikelijk in het BFM. 
 
Voor deze afrekening beroepen we ons onder meer op de gegevens verstrekt in het kader van 
een verplichte informatie-inzameling.  
Er vindt eind 2020 een voorlopige afrekening plaats van het eerste semester: 

 Indien uw ziekenhuis op basis van de voorlopige berekening een positief saldo heeft, 
dan wordt dit bedrag meteen aan het ziekenhuis gestort.  

 Indien uw ziekenhuis een op basis van de voorlopige berekening een negatief saldo 
heeft, vindt er vooralsnog geen vereffening plaats.  

In 2023 volgt de definitieve afrekening op basis van volledige gegevens. Zowel de negatieve 
als eventuele nog niet toegekende positieve saldo’s die uit deze oefening blijken, zullen 
opgenomen worden in het budget financiële middelen van het betrokken ziekenhuis van 1 juli 
2023.   
 

2. Zijn er nog wijzigingen aan het KB of aan de regularisatieprincipes mogelijk? 
  

De federale overheid, in een samenwerking tussen de administraties FOD en RIZIV, blijft zich 
inspannen om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, maar ook om correcte, billijke en niet-
discriminerende tegemoetkomingen uit te werken in goed overleg met en na advies van de 
stakeholders. 
 
2.1. Er zijn nog wijzigingen in de regularisatie of verdere verfijningen mogelijk. De minister heeft 

op 3 november 2020 een nieuwe adviesvraag bezorgd aan de FRZV en aan de ad hoc 
werkgroep medicomut-FRZV, en verwijst naar: 
 een tussenkomst in de gederfde ontvangsten uit andere bronnen dan de 

ziektekostenverzekering (eigen betalingen (remgelden en persoonlijke bijdragen) van de 
patiënten en niet-ZIV-patiënten); 

 de modaliteiten voor de tijdelijke werkloosheid; 
 de vergoeding voor het vrijhouden van capaciteit bij volgende fases. 
 
Het gaat aldus uitsluitend over wijzigingen in het voordeel van de begunstigden van de 
tegemoetkoming. 
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2.2. De toekenning van een financiële tussenkomst zal zeer waarschijnlijk in de tijd worden 

uitgebreid. Het vergt een nieuw KB (of wijzigingsKB) om de maatregelen ook voor het tweede 
semester 2020 toe te kennen (zie Art.4. § 4.), en ook voor 2021 mag men verwachten dat er 
nog tussenkomsten nodig zijn om de continuïteit in de werking van de ziekenhuizen te 
verzekeren. 
 

3. Wordt er nog een tussenkomst voorzien voor gederfde ereloon- en kamersupplementen? 
 
De overheid streeft naar een billijke tegemoetkoming voor ieder ziekenhuis voor de kosten van de 
dienstverlening tijdens de epidemie. Het is geenszins de bedoeling om àlle gemiste inkomsten op 
te vangen. Voor de financiële tussenkomst wordt uitgegaan van de kosten waarvoor er normaal 
publieke financiering is, of waarvoor normaal ook, complementair aan deze publieke financiering, 
een vaste inbreng van de patiënt is die in alle ziekenhuizen dezelfde is. 
Gederfde ereloon- en kamersupplementen worden hierin niet opgenomen, dit vormt immers geen 
vast (en in elk ziekenhuis hetzelfde) complement van de financiering. Bijgevolg is er geen billijke en 
niet-discriminerende tussenkomst uit te werken. 
 

4. Wordt er achteraf nog een ‘finale evaluatie’ per ziekenhuis voorzien? 
 
Vermits ook in een tussenkomst in de gederfde ontvangsten van de eigen betalingen van de 
patiënten wordt voorzien, evenals van de niet-ZIV-patiënten verliest deze vraag aan relevantie. 
Niettemin wil de minister de impact van de huidige tussenkomst afwachten alvorens hierover een 
definitieve beslissing te nemen, steeds rekening houdende met de kosten waarin reeds wordt 
tussengekomen. 
 

5. Is er een extra tussenkomst voor de ziekenhuizen of stagemeesters voor de ASO’s? 
 

a. Voor de basisvergoeding van de ASO’s 
 
Voor sommige disciplines verminderden de normale werkzaamheden. Toch blijven de artsen-
specialisten in opleiding in alle gevallen recht hebben op de uitbetaling van hun volledige wedde 
(basiswedde, rekening houdende met 48u/week).  

Volgende bedragen komen niet rechtstreeks toe aan de ASO, wel aan degene die (uiteindelijk) 
instaat voor de betaling van zijn maandelijkse wedde: 

- Bepaalde disciplines zagen hun activiteiten, en dus hun inkomsten, erg verminderen. Om – 
naargelang de afspraken in de ziekenhuizen - de zelfstandige stagemeesters of de 
ziekenhuizen toch toe te laten de basisvergoeding (wat neerkomt op de vergoeding voor 
werkweken van 48 uur) te blijven uitbetalen, wordt een deelbudget berekend. Dit bedrag zal 
bepaald worden in functie van de nationale vermindering van de facturatie van de honoraria. 

- De berekening van het bedrag per ziekenhuis is als volgt, waarbij voor elk ziekenhuis 
uitgegaan wordt van een gemiddelde loonkost per ASO van 5.000 EUR per maand: 

o  in ons cijfervoorbeeld veronderstellen we 100% zelfstandige artsen; 
o en veronderstellen we dat de nationale honorariummassa in de ziekenhuizen in de 

periode maart, april, mei en juni 2020 met 20% gedaald is: 
5000 EUR per VTE ASO x 20% daling honoraria = 1000 EUR  tussenkomst. 
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Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal VTE ASO’s van het ziekenhuis. 

o Deze tegemoetkoming met betrekking tot de basisvergoeding van de ASO’s  wordt 
niet voorzien in de veronderstelling van 100% loontrekkende artsen. In dit geval is de 
vergoeding voor de ASO’s namelijk reeds inbegrepen in de betaling van de 
doorlopende kosten doordat een bijpassing tot het niveau van 2019 is voorzien van de 
honoraria die de werkingskosten financieren  (zie hoofdstuk 3 §3 van het KB). In het 
geval van loontrekkende artsen zijn de vergoedingen aan artsen en ASO’s integraal 
deel van de normale werkingskosten van het ziekenhuis. 

o Als een aantal artsen van het ziekenhuis zelfstandig zijn, en een aantal gesalarieerd, 
dan wordt het procent van de zelfstandige zorgverleners, toegepast op dit bedrag. Er 
wordt geen afzonderlijk percentage bepaald dat de verhouding zelfstandige 
stagemeesters weergeeft. 
 

b. Voor de vergoeding van bijkomende inspanningen van de ASO’s 
 

Per ASO wordt aan het ziekenhuis een maandelijks bedrag toegekend van 600€, dat zowel dient 
voor uitbetaling van een brutopremie van 250€ rechtstreeks aan de ASO. Wat na betaling van 
de brutopremie rest, kan door het ziekenhuis (of desgevallend de stagemeester) gebruikt 
worden voor de vergoeding van andere bijkomende inspanningen door de ASO’s, in verhouding 
met de geleverde inspanningen. 

Heel veel ASO’s hebben immers een uitzonderlijke inspanning geleverd door in te springen voor 
permanenties. Hoewel ook middelen uit het volledige budget voor de bijkomende activiteiten 
van de zorgverleners die gewoonlijk met honoraria vergoed worden, door de medische raad 
kunnen toegewezen worden aan de permanenties door ASO’s, maakt de overheid met dit extra-
deelbudget nog eens duidelijk dat de inspanning van de jonge ASO’s correct moet vergoed 
worden. Het budget dat per ziekenhuis wordt toegekend houdt geen rekening met de feitelijke 
wachten van elke ASO, maar het spreekt voor zich dat élke wacht wordt vergoed.  

 
6. Waarom wordt bij de berekening van het bedrag voor de (normaal niet vergoede) extra 

activiteiten van de zorgverleners een verschil gemaakt naargelang de zorgverleners die met 
honoraria vergoed worden, het statuut van zelfstandige dan wel van gesalarieerde heeft?  

In ziekenhuizen met (deels) gesalarieerde artsen is de maandelijkse wedde, net zoals voor de 
andere werknemers van het ziekenhuis, een deel van de werkingkosten van het ziekenhuis. Deze 
kost is dus al vergoed door de uitvoering van het hoofdstuk 3 van het KB UFFI. 

  

 

7. Extra activiteiten van zorgverleners die normaal met honoraria worden gefinancierd? 
 
In hoofdstuk 4 van het KB wordt in art. 6 §2 een opsomming van waarschijnlijke activiteiten 
gegeven, opgenomen voor de goede organisatie van de COVID-zorg door zorgverleners die normaal 
met honoraria worden gefinancierd.  
Daar staan telkens tegemoetkomingen tegenover, zie de deelbudgetten in §3 van het KB. 
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Deze deelbudgetten worden samen het beschikbare bedrag dat per ziekenhuistoegekend. Enkel de 
besteding aan de maandelijkse bruto-vergoeding van 250€ voor de ASO’s ligt nationaal vast. 
Door het geëigende orgaan (medische raad indien er enkel artsen en geen andere zelfstandige 
zorgverleners die hun inkomen verwerven via honoraria zijn; een ad hoc orgaan indien er meerdere 
zelfstandige beroepsgroepen zijn) wordt overlegd en beslist over de uiteindelijke bestemming van 
deze middelen, voor niet factureerbare maar noodzakelijke COVID-activiteiten. De activiteiten 
opgesomd in het KB zijn hier een leidraad, maar – alhoewel ze de basis vormen voor de berekening 
van de bedragen – vergden ze niet in elk ziekenhuis dezelfde mate van extra inzet door de 
zorgverleners die via honoraria worden gefinancierd.  
 
Om te komen tot een billijke verdeling van de middelen is het belangrijk dat de geleverde extra-
inspanningen in kaart gebracht worden in overleg met de medisch directeur, en dat daar het 
totaalbudget tegenover wordt geplaatst (met uitzondering van de vergoeding voor de ASO’s).  
 
De berekening om het deelbudget per ziekenhuis vast te stellen (op basis van bestaande 
vergoedingen voor gekende activiteiten), staat dus los van de extra vergoedingen voor COVID-
activiteiten. Dit betekent concreet ook dat de middelen verkregen via bijvoorbeeld 
permanentievergoedingen niet uitsluitend voor permanentie moeten worden gebruikt, maar ook 
voor de vergoeding van andere COVID-activiteiten kan worden toegekend.  
 

8. Nationale parameters en parameters per ziekenhuis 
 

Het KB streeft naar een correcte, billijke en niet-discriminerende tussenkomst voor elk individueel 
ziekenhuis. Dit betekent dat een aantal parameters per ziekenhuis verschillen (en uit 
facturatiegegevens moeten blijken, bij het ziekenhuis worden opgevraagd,…) maar dat sluit niet 
uit dat tal van andere parameters nationaal worden vastgelegd, en dus in elke berekening, voor elk 
ziekenhuis worden toegepast.  
 
Enkele voorbeelden van dergelijke ‘nationaal vastgelegde’ parameters die toegepast worden voor 
de berekening van het bedrag, ook al kunnen die verschillen tussen ziekenhuizen: 
- er wordt uitgegaan van een maandelijkse loonkost van de ASO’s van gemiddeld 5000€, er zal 

bij de berekening van het toe te kennen bedrag rekening gehouden worden met het aantal 
VTE’s ASO maar geen rekening worden gehouden met het jaar van opleiding van de ASO’s per 
ziekenhuis hoewel dit van invloed is op de hoogte van de loonkost. 

- er wordt van uitgegaan dat 70% van de permanentiehonoraria wordt toegekend aan de artsen 
en 30% daarvan voor het ziekenhuis is. 

- … 
 
Voor de parameters waar in de berekening per ziekenhuis rekening mee wordt gehouden, worden 
die elk slechts één keer bepaald per ziekenhuis ook als die in meerdere berekeningen zal worden 
toegepast.  
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken: 

- er wordt voor meerdere onderdelen rekening gehouden, zo het ziekenhuis zowel gesalarieerde 
als zelfstandige artsen heeft, met het aantal zelfstandige artsen in het ziekenhuis. Dit wordt 
zowel gebruikt in de berekening van het bijkomend bedrag ‘ziekenhuishygiëne’ als voor 
bijvoorbeeld de berekening voor de vergoeding aan de stagemeesters voor de tussenkomst in 
de basisvergoeding van de ASO’s. Voor de berekening van deze laatste vergoeding, zal men 
bijvoorbeeld niet per ziekenhuis nagaan of de stagemeester gesalarieerd is dan wel zelfstandig. 
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In elk onderdeelin de berekening is het de verhouding van het gehele ziekenhuis die wordt 
toegepast. 

  
9. Huisartsen in ziekenhuizen: hoe in te vullen in het bestand? 

 
Indien in uw ziekenhuis huisartsen tewerkgesteld zijn, die via honoraria worden vergoed, dan dient 
u deze opnemen in de lijst van de artsen-specialisten. Aan de hand van het RIZIV-nummer kent men 
het specialisme. Het dient wel degelijk om artsen te gaan die via honoraria worden vergoed, 
beleidsartsen, artsen beleidsinformatie, arbeidsgeneesheren, artsen-ziekenhuishygiënisten,… 
horen hier niet in thuis. 
 

10. COVID-patiënten op de (ontdubbelde) spoed 
 
In het Excelbestand worden enkel de aantallen patiënten opgenomen die werden verwezen naar  
de COVID-spoed, hetzij omdat vermoed werd dat het COVID-patiënten waren, hetzij omdat ze dit 
al waren.  
Niet-COVID-Patiënten die op de “normale” spoed terechtkwamen mogen hier niet worden in 
meegeteld, omdat de normale financiering van de spoed gegarandeerd blijft via het Budget van 
Financiële Middelen. 
De patiënten die werden gezien in triagecentra, teststraten,… die wel in de nabijheid van of op de 
campus van het ziekenhuis werden georganiseerd, maar waarvoor eveneens reeds een andere 
financiering voorzien is, mogen hier niet bijgevoegd worden. 
Evenmin mogen de reeds gehospitaliseerde patiënten of patiënten die in dagziekenhuis kwamen of 
patiënten voor wie omwille van welke reden dan ook een COVID-test was aangewezen, en voor die 
test naar de dienst Spoedgevallen of COVID-spoedgevallen werden gestuurd, worden meegeteld.  
 

11. Voltijdse artsen-specialisten 

Weinig artsen registreren hun uren aanwezigheid in het ziekenhuis, noch de zelfstandige, noch de 
gesalarieerde artsen. Wanneer een arts op jaarbasis 1760 uur klinische werkzaamheden in het 
ziekenhuis uitvoert, dan wordt hij voor de toepassing van het koninklijk besluit als voltijds 
tewerkgesteld beschouwd. Een arts in bijvoorbeeld een (universitair) ziekenhuis, die geacht wordt 
20% van zijn werktijd te besteden aan onderwijsopdrachten (en waarvoor, afhankelijk van de 
regeling, het ziekenhuis de personeelskost recupereert bij de universiteit), dient voor de 
regularisatie te worden beschouwd als 0,8 VTE.  

Dezelfde redenering kan worden gemaakt voor werkzaamheden ten behoeve van klinische studies,  
verzekeringsgeneeskunde, consultancy,… m.a.w. wanneer er (uiteindelijk) gefinancierd wordt via 
niet-klinische werkzaamheden 

 
12. Voltijdse ASO’s 

Voor ASO’s die ook deeltijds buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in een private praktijk of private 
kliniek van hun (in principe zelfstandige) stagemeester worden tewerkgesteld, is er enkel 
vergoeding voorzien voor het deel van de activiteiten in het ziekenhuis.  

Stel dat een ASO de helft van de arbeidstijd (basis = 48u/week) buiten het ziekenhuis werkt, telt 
hier mee als halftijds. 
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13. Meedelen retrocessiepercentage (afdrachtenpercentage)? 
 
Omdat elk ziekenhuis een eigen artsenregeling kent, en dit ook de boekhoudkundige verwerking 
beïnvloedt, krijgen de ziekenhuizen zelf de kans om hun boekhoudkundige gegevens 2018 (met 
verwijzing naar de rubriek in Finhosta) mee te delen om dit percentage te berekenen. Het is niet 
uitgesloten dat een verwijzing naar een rubriek Finhosta niet mogelijk is om de teller of noemer te 
controleren. In dat geval worden, nog steeds aan de hand van boekhoudkundige informatie, de 
bedragen van teller en noemer gedocumenteerd en moeten zowel de ziekenhuisbeheerder als de 
voorzitter van de Medische Raad zich hiermee akkoord verklaren. De documentatie blijft ter 
beschikking van de overheid die dit controleert tegen de definitieve afrekening in 2023.  
 
De overheid zal in eerste instantie de controle uitvoeren door gebruik te maken van de informatie 
in haar bezit (Finhosta voor boekjaar 2018) en kan indien nodig beroep doen op het ziekenhuis 
en/of op de bedrijfsrevisor van het ziekenhuis om meer toelichting te geven.  
 

14. Verantwoording van de besteding 
 
Het gebruik van de toegewezen bedragen moet door elk ziekenhuis integraal verantwoord worden. 
Daartoe wordt door de overheid een rapporteringstool ontwikkeld. De ziekenhuizen zullen hierover 
ten gepasten tijde geïnformeerd worden. 
 

15. Waarom is er een voorlopige én een definitieve berekening? 

In 2020 is er zowel te weinig volledige informatie als te weinig tijd voor een volledige en 
doorgedreven controle door de overheid: 

- De definitieve tussenkomst hangt af van de facturatie in de periode maart t.e.m. juni 2020, 
voor meerdere berekeningen in uitvoering van het KB (bijpassingen). De facturatie is mogelijk 
tot 2 jaar na prestatiedatum. De voorlopige berekening van eind 2020 gebeurt dus op basis van 
een mogelijks nog onvolledige facturatie. 

- De controle, van wat door de ziekenhuizen aan informatie wordt meegedeeld, zal nog niet 
volledig afgerond zijn tegen eind 2020. Mochten evenwel fouten ontdekt worden, dan wordt 
dit rechtgezet bij de definitieve afrekening van 2023. Bijvoorbeeld de controle van het door het 
ziekenhuis meegedeelde informatie voor de berekening van het afdrachtenpercentage kan niet 
afgerond zijn voor de voorlopige berekening van eind 2020. 
 

16. De verplichtingen van het Surge Capacity Plan betekenden dat ook bij relatief weinig COVID-19 
opnames, de normale ziekenhuisactiviteit niet volledig kon hernemen. In welke mate wordt dit 
gecompenseerd? 

 

Voor de impact ten gevolge van de reservatie van bedden in fase 0 van het Surge Capacity plan op 
de activiteit van zorgverleners die gefinancierd worden via honoraria, wordt er een 
‘beschikbaarheidsforfait’ toegekend per gereserveerd bed vanaf 1 juni 2020. De gereserveerde 
bedden betreffen zowel de intensieve als niet-intensieve ziekenhuisbedden, nl.: 15 % van de 
erkende bedden met intensief karakter (n) + 4*n niet-intensieve bedden, zoals opgelegd door het 
Comité ‘Hospital & Transport Surge Capacity’ in de communicatie van 17 juni 2020. Dit forfait wordt 
berekend op basis van een percentage van het nationaal gemiddelde van de honoraria 
gefactureerd per bed voor ziekenhuisverblijven in 2018. 
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Voor de maand juni 2020 is die tegemoetkoming van toepassing op zorgverleners, zowel onder het 
statuut van zelfstandige als onder het statuut van werknemer, in zoverre deze laatste gefinancierd 
wordt op basis van honoraria. 


