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Koninklijk besluit van 26 september 2021 tot wijziging 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 COVID-19 epidemie, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 30 september 2021 (ook “wijzigingsKB (UFFT)”). 

 

De informatie van de voorliggende versie zal tevens worden geïntegreerd in de ‘algemene’ FAQ 

betreffende de beide KB’s UFFT. De algemene FAQ zal regelmatig geactualiseerd worden, ook in 

functie van vragen uit de sector. 

Deze FAQ gaat in de eerste plaats in op de belangrijkste wijzigingen aangebracht door het wijzigingsKB 

UFFT.  

 

Contactadres voor vragen m.b.t. de beide KB’s UFFT of de voorlopige afrekeningen blijft: 

(fin.fed.covid@health.fgov.be).  
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1. Het wijzigingsKB 

 

In 2020 werden aan de ziekenhuizen in totaal 2 miljard euro voorschotten uitbetaald. In het KB van 30 

oktober 2020 (B.S. van 12 november 2020) werd duidelijkheid verschaft omtrent de regularisatie, met 

name de principes van de tegemoetkoming m.b.t. het 1° semester 2020. Tevens werd toen al duidelijk 

dat een aantal tegemoetkomingen zou worden verlengd.  

 

Het wijzigingsKB legt een aantal uitbreidingen en de tegemoetkomingen van het 2de semester 2020 

vast, net als een aantal tussenkomsten dat nog doorgaat tot eind september 2021. Daarnaast wordt 
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het KB UFFT van 30 oktober 2020 op een aantal punten verduidelijkt, geherformuleerd of (technisch) 

aangepast.  

P.M. De grote lijnen van het wijzigingsKB UFFT werden op 15 september 2021 reeds verduidelijkt aan 

een ad hoc werkgroep Medicomut - FRZV - vertegenwoordiging van de ASO’s en HAIO’s. 

 

2. De inhoud van het nieuwe KB UFFT in een notendop 

De aanpassingen in het wijzigingsKB UFFT van 30 september 2021 zijn als volgt samen te vatten: 

- bepaling van de periode: 

o verlenging tot en met het 2de semester 2020 van de gewaarborgde inkomsten voor de 

werking van het ziekenhuis en de tegemoetkomingen voor de extra-activiteiten door 

zorgverleners (behalve de éénmalige, voor de vorming), inclusief de specifieke bepalingen 

voor de artsen in opleiding; 

o verlenging t.e.m. 30 september 2021 van de niet-eenmalige meerkostenforfaits voor de 

ziekenhuizen en het beschikbaarheidsforfait voor de zorgverleners.  

- uitbreidingen: 

o een tussenkomst voor de werkingskosten van de ziekenhuizen in de gederfde inkomsten 

t.o.v. het jaar 2019 van: 

▪ de afdracht op de persoonlijke aandelen in de honoraria en het forfaitair 

persoonlijk aandeel in de geneesmiddelen bij hospitalisatie; 

▪ afleveringsmarges van terugbetaalde implantaten en invasieve medische 

hulpmiddelen; 

▪ aanrekeningen niet-VI patiënten (in het KB van 30 oktober 2020 voorzien voor het 

Budget van Financiële Middelen, maar de tussenkomst wordt uitgebreid tot de 

andere financieringsbronnen van het ziekenhuis);  

o de maandelijkse vergoedingen m.b.t. de ASO’s worden in drie delen opgesplitst, de 

periode van toekenning is maart t.e.m. december 2020:   

▪ de waarborg van de betaling van de basisvergoeding; 

▪ de brutopremie van 250€, vermeerderd met de werkgeversbijdragen; 

▪ de bijdrage aan de enveloppe op ziekenhuisniveau ten behoeve van de artsen in 

opleiding  voor extra-wachten, extra-inzet en bijkomende kosten ingevolge de 

epidemie tijdens de betrokken periode. Deze enveloppe wordt samengesteld door 

eenmaandelijkse tussenkomst  van 600€ (incl. werkgeversbijdragen)  per arts in 

opleiding; 

Er is een uitbreiding van twee van deze drie onderdelen naar de huisartsen in 

opleiding in het ziekenhuis (HAIO’s): de maandelijkse brutopremie en de bijdrage op 

ziekenhuisniveau aan de artsen in opleiding.  

o naast deze drie maandelijkse tussenkomsten m.b.t. de artsen in opleiding, voorziet het KB 

in de financiering van een éénmalige aanmoedigingspremie van bruto 985€, vermeerderd 

met de werkgeversbijdragen, voor de ASO’s en HAIO’s volgens hun tewerkstelling tussen 

1 september 2020 en 30 november 2020;  

o de financiering van een betrokkenheidsforfait, te verdelen onder de zelfstandige 

zorgverleners; 

- een aantal verduidelijkingen en technische verbeteringen; 

- een explicietere beschrijving van een aantal mogelijkheden van de administraties voor controle 

door de administraties, eventueel resulterend in een aanpassing van de tegemoetkomingen van 
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de betrokken onderdelen bij de definitieve afrekening. , Het betreft zowel de tegemoetkomingen, 

de parameters op basis waarvan de tegemoetkomingen worden berekend, de toewijzing van de 

bedragen (in het bijzonder de onderdelen voor de zelfstandige zorgverleners en deze voor de 

artsen in opleiding),…De inhoudelijke maatregelen en de periode waarvoor de tegemoetkomingen 

van beide KB’s UFFT gelden, kunnen als volgt worden weergegeven.   

Wat het wijzigingsKB toevoegt/wijzigt, is in deze kleur.

 
 

3. De belangrijkste aanpassingen   

A. Forfaitaire tegemoetkoming voor de meerkosten van het ziekenhuis   
 

(art. 2 en 3 in het KB; post 1 in de afrekening; bedragen in Ministeriële Besluiten)  

Einddatum: In het KB is bepaald dat de tegemoetkomingen eindigen op 30 september 2021.  

(De éénmalige tegemoetkomingen worden enkel voor het 1° semester 2020 berekend en 

toegekend.) 

 

➢ Kosten die in aanmerking komen: 

 

Precisering: in art. 2 §2 b) wordt gepreciseerd dat het meerkostenforfait voor de ziekenhuizen 

geen tegemoetkoming bevat voor de bijkomende personeelskosten die al op een andere manier  

gefinancierd zijn, zijnde: de kosten voor ondersteunend personeel dat gefinancierd wordt via het 

Zorgpersoneelsfonds of via de financiering van normpersoneel in Budget van Financiële 

Middelen. 

 

 

➢ Opstartforfait (bij art. 3 §1. a)) 
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Technische correctie: Eénmalige vergoeding voor het COVID-19-klaar maken van het ziekenhuis, 

wordt toegekend op basis van één enkele parameter: 

o Voor de algemene ziekenhuizen i.f.v. het aantal bedden dat in aanmerking komt, zoals 

vastgelegd in het Ministeriële Besluit; 

o Voor de psychiatrische ziekenhuizen i.f.v. het aantal betaalde VTE ten laste van een 

kostenplaats tussen 020 en 899.   

 
 

➢ Tegemoetkoming voor de COVID-zorg (bij art. 3 §1. b)) 

 

Precisering: Voor het bijkomend bedrag voor de COVID-19 en COVID-19-suspect-patiënten op de 

spoedgevallen, wordt in het wijzigingsKB verduidelijkt dat de definitie van “COVID-19-suspect” 

deze  van Sciensano is  (zie COVID-19 - Gevalsdefinitie en testing | Coronavirus Covid-19 

(sciensano.be) ).  

Het feit dat er een test werd afgenomen op de dienst spoedgevallen en dat hiermee de teststrategie 

van het ogenblik wordt gevolgd, betekent dus niet automatisch dat er (recht is op) een bijkomende 

financiering zal zijn bovenop de aanrekening (met RIZIV-nomenclatuur) voor de PCR-test.  

 

Merk op: De Ministeriële Besluiten werden gewijzigd op 22 september 2021 (zie 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/09/22/2021021979/staatsblad                                

(algemene ziekenhuizen) en 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/09/22/2021021980/staatsblad                          

(psychiatrische ziekenhuizen).  

 

 

Algemene 

ziekenhuizen

21/12/2020

22/09/2021

- vast bedrag per ziekenhuis

- vast bedrag per betaalde VTE op 

kostenplaatsen 020 -> 899                 

(basis: Finhosta 2018)

€ 130,12

- vast bedrag per COVID-19 bed € 2.524,07

maart 2020          

t.e.m.               

september 

2021

maart 2020                     

t.e.m.                     

juni 2020

juli 2020              

t.e.m.             

september 

2021

- vast bedrag per COVID-19 ligdag

    - niet-intensief € 233,54 € 144,10 € 159,00

    - intensief 

       - zonder beademing € 210,60

       - met beademing € 208,92

       - ECMO € 599,98

- vast bedrag per COVID-19 en COVID-

19-suspect patiënt op spoed
€ 41,88

c) voor de zorg aan niet-COVID-19 patiënten 

tijdens de epidemie                                          

(KB art. 3, §1, c))

 - maandelijks bedrag per VTE                     

(basis: Finhosta 2018)
€ 206,34 € 165,96 € 120,57

b) voor de zorg aan COVID-19 patiënten             

(KB art. 3, §1, b))

a) éénmalige forfaitaire tussenkomst: COVID-

19 klaar maken van het ziekenhuis (KB art. 3, 

§1, a))

Ministerieel Besluit van …

zoals gewijzigd door het MB van …

Psychiatrische 

ziekenhuizen

periode (maanden)

11/02/2021

22/09/2021

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/09/22/2021021979/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/09/22/2021021980/staatsblad
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B. Werkingskosten ziekenhuizen  

 

(art. 4 en 5 in het KB; posten 2.A (gederfde aanrekeningen), 2.B (gederfde afdrachten op honoraria), 2.C 

(persoonlijke aandelen) en 2.D (niet-VI-patiënten) in de afrekening) 

Uitbreiding: Waarborgen voor de werkingskosten1  van de ziekenhuizen tot eind 2020, met 

uitbreiding tot 

- de afdracht op de persoonlijke aandelen van VI-patiënten (bovenop de gegarandeerde 

afdracht op de honoraria ten laste van het RIZIV), het forfaitair persoonlijk aandeel in de 

geneesmiddelen, de afleveringsmarge2 op implantaten en invasieve medische hulpmiddelen 

(§3/1) en de uitbreiding van de waarborg op de overeenkomsten met het persoonlijk 

aandeel (§2, 2°); 

- een tegemoetkoming voor de ‘gederfde’ opbrengsten met betrekking tot niet-VI-patiënten, 

door de verhoging3 van de tegemoetkoming van de reeds gewaarborgde werkingskosten 

voor VI-patiënten (RIZIV-overeenkomsten, dagziekenhuis, geneesmiddelenforfait, afdracht 

op de honoraria, het forfaitair persoonlijk aandeel in de geneesmiddelen en de 

afleveringsmarge) pro rata de niet-VI patiënten (§3/2).  

(P.m.: in de eerste versie van het KB UFFT van 30 oktober 2020 was de waarborg van het 

Budget van Financiële Middelen reeds voorzien voor de niet-VI patiënten  (§2)); 

- Het eerste deel m.b.t. de ASO, nl. de gegarandeerde basisvergoeding, wordt ook voor het 

tweede semester van 2020 voorzien. In dit punt, bij de werkingskosten van het ziekenhuis, 

art. 4 en 5 in het KB, behandelen we de situatie waarbij deze kost vervat is in de afdracht aan 

het ziekenhuis. (In het geval de artsen instaan voor de financiering buiten de afdracht, art. 6 

in het KB, wordt dit hieronder in punt C. behandeld).  

- Art. 4, §4 voorziet de mogelijkheid om bij de afrekening de betrokken onderdelen aan te 

passen bij niet-uitbetaalde basisvergoedingen en/of variabele vergoedingen voor ASO en 

HAIO. (vooruitlopend op punt C. : Voor de bedragen die door een beslissing van de Medische 

Raad worden toegekend, voorziet art. 6, §4 eveneens de mogelijkheid tot aanpassing van de 

bedragen indien de verdelingsprincipes niet gerespecteerd worden.)  

 

 

 
1 Elk ziekenhuis kon reeds een berekend afdrachtenpercentage meedelen, gebruikt in de voorlopige afrekeningen. Met het 
oog op de definitieve afrekening met een door de bedrijfsrevisor geverifieerd afdrachtenpercentage, werkt het Instituut 
van bedrijfsrevisoren (IBR) momenteel aan een methodologie en een planning voor de verificatie door de bedrijfsrevisoren. 
Zo vlug als mogelijk wordt u hier verder over geïnformeerd.   
 
2 De afleveringsmarge is een vergoeding voor de werking van de ziekenhuisapotheek, en komt in aanmerking voor een 
tussenkomst als ‘gemiste’ inkomst.. De veiligheidsmarge is de (begrensde) facturatie aan de patiënt voor (een deel van) het 
verschil tussen de officiële prijs  en de terugbetaling door het ZIV, en wordt als een supplement beschouwd. De overheid 
komt niet tussen in gemiste ‘supplementen’. Bovendien vergoedt de veiligheidsmarge geen werkingskosten van het 
ziekenhuis. 
 
3  Per ziekenhuis wordt hiertoe een verhogings% toegepast, berekend als volgt: aantal ligdagen niet-VI / aantal ligdagen VI. 
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C. Tegemoetkomingen voor de zorgverleners in ziekenhuizen, door 

honoraria gefinancierd  

(Art. 6, art. 7 en art. 7/1 en met bespreking van de relevante bepalingen uit de daaropvolgende 

artikelen; Posten 3, 4 en 4bis in de afrekening) 

 

Algemeen:  

- Technische correctie: voor sommige onderdelen was er een inconsequent gebruik van 

‘artsen-specialisten’ en  ‘zorgverleners gefinancierd door honoraria’. Dit wordt rechtgezet 

door systematisch gebruik te maken van ‘zorgverleners gefinancierd door honoraria’, 

aangezien de tegemoetkomingen steeds voorzien zijn voor alle zorgverleners gefinancierd 

met honoraria, betrokken in de zorg tijdens de relevante periode. Zoals reeds bepaald was in 

het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 zijn er tegemoetkomingen voorbehouden voor de  

zelfstandigen.  

- Verduidelijking (in art. 8 en art. 9 en art. 10/1) Er dient transparantie te zijn m.b.t. de 

verdelingscriteria, zowel t.a.v. de potentiële begunstigden, t.a.v. het beheer van het 

ziekenhuis, als t.a.v. de overheid. De administraties bereiden momenteel de  rapportering 

voor. Voor wat betreft de ASO en de HAIO zal er een opvraging zijn tot op een zeer 

gedetailleerd niveau (zowel de principes als de bedragen per maand, per arts in opleiding, 

met tijdstip van uitbetaling). 

- Verduidelijking: De verlenging van de tegemoetkoming en de provisionele toekenning wordt 

verder gepreciseerd:  Art.6, §4 voorziet de mogelijkheid tot verminderingen indien de 

verdelingsprincipes en -modaliteiten zoals in het KB voorzien, niet worden gerespecteerd.  

Dit wordt nog uitdrukkelijker gesteld voor de ASO en HAIO, naar analogie met art. 4, §4 (cf. 

supra). De clausules bepalen dat verminderingen mogelijk zijn in latere voorlopige of in de 

definitieve afrekening,  als de ASO en HAIO niet correct werden uitbetaald (zowel basis- als 

variabele vergoedingen). Het verschil tussen art. 6, §4 en art. 4, §4 gaat erom wie de ASO en 

HAIO ten laste heeft: hetzij het ziekenhuis via de afdracht op de honoraria, hetzij de 

zelfstandige stagemeester waarbij de kost van de ASO en HAIO dan niet kan zijn opgenomen 

in de berekening van het afdrachtenpercentage. 

- Verduidelijking m.b.t. de interne ziekenhuisverdeling van de bedragen voor zorgverleners 

door honoraria gefinancierd (behalve ASO en HAIO, zie verder) van art. 6,  art. 7 en art. 7/1 

(zie ook art. 8):  

(enkel voor de onderdelen waarvoor dit relevant is: wanneer de tegemoetkoming voorzien is 

voor zowel zelfstandige als gesalarieerde zorgverleners gefinancierd door honoraria) 

o 1° stap:  

Opdeling van het bedrag in deel gesalarieerden– deel zelfstandigen volgens de 

verhoudingen van het aantal VTE van beide groepen zorgverleners gefinancierd met 

honoraria. 

o het bedrag voor de gesalarieerden die met honoraria worden gefinancierd, 

wordt toegekend aan het ziekenhuis (p.m. de bijkomende kosten van de andere 

ziekenhuismedewerkers worden via de meerkostenforfaits, zie art. 2 en 3). 

o voor het gedeelte voor de zelfstandigen is een verdeling van het bedrag tussen 

de beroepsgroepen vereist (zie 2° stap). 

o 2° stap: opdeling van het bedrag voor de zelfstandigen in deel zelfstandige artsen – deel 

andere zelfstandige zorgverleners door honoraria gefinancierd 

o volgens de verhouding  van de honoraria in 2019 (op basis van de 

ziekenhuisboekhouding) van beide groepen zelfstandigen. 
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o tenzij de Medische Raad en het ad hoc orgaan/ziekenhuis hieromtrent samen 

een andere verdeling afspreken of reeds afgesproken hebben, bijvoorbeeld op 

basis van de verhouding VTE zelfstandige artsen – andere zelfstandige 

zorgverleners. 
 

De principes voor de verdeling van het deel voor de zelfstandige artsen worden 

vastgelegd door de Medische Raad van het ziekenhuis. Naar analogie hiermee, beslist 

een ad hoc orgaan voor de andere zelfstandige zorgverleners. Het uitgangspunt is dat de 

toegekende bedragen een vergoeding zijn voor de niet of nauwelijks gefinancierde inzet 

in en voor het ziekenhuis, noodzakelijk om de COVID-19 epidemie het hoofd te bieden. 

 

 

 

- Verduidelijking m.b.t. de maandelijkse tegemoetkomingen ASO en HAIO (zie art. 6 e)): 

- Deel 1: garantie van de uitbetaling van de basisvergoeding aan de ASO, ook als de 

honorariuminkomsten afnemen:  

o als het ziekenhuis instaat voor de vergoeding, via afhoudingen op de honoraria of via 

de kostenafrekening, dan is dit eerste deel opgenomen in de financiering via art. 4, 

§3; 

o als de (associatie van de) zelfstandige stagemeester een factuur ontvangt (buiten de 

kostenrecuperatie) voor deze personeelskosten, dan wordt hier op basis van art. 6, 

§3 , 1° in een specifieke tegemoetkoming voorzien. 

Als de financiering van de garantie op deze basisvergoeding aan de ASO verloopt op basis 

van art. 6, §3, dan zal het restsaldo (uitgaande van maandelijks: 5000€4 -  basisloon5  incl. 

werkgeversbijdragen) in eerste instantie gebruikt dienen te worden voor de betaling van 

andere variabele vergoedingen aan ASO voor dezelfde periode.  

- Deel 2: de financiering aan de ziekenhuizen van de maandelijkse brutopremie van 250€ 

+ werkgeversbijdragen, is er 1 (en slechts 1) keer per ASO en HAIO actief in een 

ziekenhuis in de betrokken maanden (en toegekend per persoon, dus zonder rekening te 

houden met hun deeltijd).  

Bij een volgende afrekening worden de aan de ziekenhuizen toegekende bedragen 

herzien op basis van de beschikbare informatie (o.a. de reporting door de ziekenhuizen).  

Dit zal in het bijzonder belang hebben wanneer eenzelfde arts in opleiding in eenzelfde 

maand in meerdere ziekenhuizen was tewerkgesteld, of wanneer de uitbetalende 

instantie verschilt van het ziekenhuis van tewerkstelling, …. 

-  

 

- Deel 3: de globale enveloppe op ziekenhuisniveau voor de artsen in opleiding, 

bestaande uit een maandelijkse financiering pro rata de tewerkstelling van 600€ 

(inclusief de werkgeversbijdragen) per ASO en per HAIO tewerkgesteld in een ziekenhuis, 

uitsluitend toe te kennen aan de ASO en HAIO die in de betrokken maanden maart t.e.m. 

december 2020 in het ziekenhuis waren tewerkgesteld. 
 

 
4 theoretische kost voor 1 VTE ASO verondersteld op gemiddeld 5.000€, met daartegenover deze inkomst in de 
periode 1/1/2020 – 31/12/2020 (maandelijks):  

honoraria gegenereerd door de ASO + tussenkomst IFFT art.6, §3, 1° (=5.000€ * % nationale daling) 
 

5 met ‘basisloon’ bedoelen we de vergoeding voor de normale tewerkstelling van een ASO, d.i. voor 48u/week  
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De medische raad legt de principes voor de toekenning van deze bedragen aan de ASO 

en HAIO vast.  
 

De bedragen van dit deel 3 worden samengevoegd in een globale enveloppe op 

ziekenhuisniveau  met het oog op een aan de omstandigheden en inzet aangepaste 

variabele vergoeding van de ASO en de HAIO die zich extra hebben ingezet, in de 

betrokken maanden in het ziekenhuis tewerkgesteld.  
 

Wij herhalen dat dit betekent dat deze globale enveloppe op ziekenhuisniveau enkel kan 

aangewend worden voor financiële vergoedingen aan de betrokken ASO en HAIO. De 

bedragen kunnen noch allerlei fondsen spijzen, noch benodigdheden of ICT-materiaal, 

opleidingen en deelname aan congressen e.d. financieren zelfs als dit uiteindelijk ten 

goede zou komen van de (huidige of toekomstige) ASO of HAIO. 

 

- Uitbreiding met de éénmalige aanmoedigingspremie voor ASO en HAIO (art. 6, §4/1) 

- In art. 6, §4/1 wordt financiering voorzien om aan de ASO en HAIO een 

aanmoedigingspremie van 985€ (+ de patronale bijdragen) uit te betalen, pro rata de 

tewerkstelling in een ziekenhuis tussen 1 september en 30 november 2020. 

 

Merk op:  

- dat de term ‘aanmoedigingspremie’, het bedrag van 985€ en de periode 

overeenstemmen met deze van de begunstigden van de ziekenhuizen, zoals opgenomen 

in artikel 71undecies van het KB van 25 april 2002 (‘financieringsbesluit BFM’). De 

juridische basis en de financieringsbron, BFM of UFFT, verschillen evenwel. 

-  Voor de ziekenhuizen waar de ASO een werknemerscontract hebben, zullen de 

administraties nog meedelen of de aanmoedigingspremie door het Budget van Financiële 

Middelen dan wel door de Uitzonderlijke Federale Financiële Tegemoetkoming zal 

worden gefinancierd. 

 

- Verduidelijking m.b.t. beschikbaarheidsforfait en uitbreiding met betrokkenheidsforfait 

(art. 7 en 7/1) 

Voor de zorgverleners door honoraria gefinancierd is een vergoeding voorzien in het KB UFFT 

voor de vrij te houden capaciteit, opgelegd door het Hospital & Transport Surge Capacity 

(HTSC) in functie van de evolutie van de epidemie.  

- Beschikbaarheidsforfait: 

o Einddatum: Het wijzigingsKB voorziet dat dit forfait voor de maanden waarin fase 0 

van toepassing is uiterlijk tot 30 september 2021 kan worden toegekend. 

o Dit bedrag wordt integraal toegekend aan het ziekenhuis en opgedeeld naargelang 

de verhouding zelfstandige en gesalarieerde zorgverleners. 
 

- Betrokkenheidsforfait: 

o Berekend en toegekend aan het ziekenhuis op basis van de verhouding zelfstandige 

zorgverleners. 

o Een maandelijks forfait gedurende de periode 1 oktober 2020 t.e.m. 31 december 

2020. 

o Enkel toegekend als de instructies van het HTSC m.b.t. de opschaling werden 

opgevolgd. 
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Het betrokkenheidsforfait en het beschikbaarheidsforfait kunnen niet tezelfdertijd worden 

toegekend. 

In beide gevallen is er maandelijks per gereserveerd bed een forfaitaire tegemoetkoming, 

overeenstemmend met het gemiddelde bedrag van de honoraria (deel RIZIV) per bed, op 

maandbasis in 2019 (na toepassing globale index van de honoraria) aan 70%, wat het deel is dat 

verondersteld wordt gemiddeld aan de zorgverleners (zie art. 8, §2).  Het bedrag aan 100% is 

50.924,12€ en is als volgt berekend: de RIZIV-honoraria 2019 voor gehospitaliseerden,   

Voor deze beide tegemoetkomingen gelden dezelfde regels voor de interne toekenning in het 

ziekenhuis als voor de andere tegemoetkomingen voor de zorgverleners van artikel 6 (opdeling 

zelfstandigen – gesalarieerden; opdeling van het budget voor de zelfstandigen tussen 

zelfstandige artsen – andere zelfstandige zorgverleners; beslissing door de medische raad of ad 

hoc orgaan over de principes voor de de toekenning de zelfstandige zorgverleners, … ). 

 

Het aantal te reserveren bedden verschilt evenwel doordat het een andere fase betreft: 

- in fase 0 wordt beschikbaarheidsforfait toegekend i.f.v. gereserveerde bedden ICMS: 

o 15% van de erkende IZ-bedden (= n);  

o 4 * (n) in erkende niet-intensieve bedden;  
- in fase 2B wordt betrokkenheidsforfait toegekend i.f.v. gereserveerde bedden, en ook voor 

de HFNO-bedden (High Flow Nasal Oxygen): 

o 100% erkende IZ-bedden (60% erkende IZ-bedden + 40% extra gecreëerd) 
o op gewone verpleegafdelingen (niet-IZ bedden) = 6* (60% van de erkende IZ-bedden) 
o + 15% van de erkende bedden IZ-bedden wordt gereserveerd voor HFNO  

  

 

 

D. Afrekeningen (Artikel 9)  

Berekeningen per semester en per ziekenhuis 

- Vanaf het 2° semester van 2020 zullen eventuele positieve saldi van de semestriële 

berekening verrekend worden met eventuele negatieve saldi van voorgaande semester(s).  

o Blijft dan een positief saldo, dan wordt dit vereffend zonder op de eindafrekening 

voor dat semester te wachten. 

o Bij een negatief saldo, dan wordt dit pas geregeld na de definitieve afrekening van 

het semester. Daartoe zal een negatief inhaalbedrag in een volgende Budget van 

Financiële Middelen opgenomen worden. 

- Om dubbele financieringen te vermijden zal, bij de eindafrekening per ziekenhuis, rekening 

gehouden worden met eventueel beroep dat in het betrokken semester werd gedaan op  

o het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Daartoe wordt de tegemoetkoming 

verminderd met een bedrag, rekening houdende met de gemiddelde loonkost per 

VTE voor de betrokken personeelscategorie; 

o federale voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen, farmaceutische 

producten en/of medische hulpmiddelen. 
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E. Voorwaarden (Artikel 10 en 10/1) 

Precisering van de voorwaarden: 

Aan de voorwaarden betreffende het niet doorschuiven van de COVID-kosten (naar de patiënt of 

naar de zorgverleners die met honoraria gefinancierd worden) wordt een precisering 

toegevoegd.  

In het wijzigingsKB wordt gesteld dat aanpassingen aan de ereloonsupplementen en aan de 

financiële regeling met hogere afdrachten voor het ziekenhuis, niet kan in de periode van 11 

maart 2020 en tot 30 september 2021 indien het doel is het doorschuiven van kosten gelieerd 

aan de COVID-19 epidemie.   

Dit betekent concreet dat, als er in het ziekenhuis al van vóór de COVID-epidemie overleg was 

hieromtrent, dat een beslissing om de regeling aan te passen genomen in de bovengenoemde 

periode, niet zal worden beschouwd als het doorschuiven van de kosten van de epidemie. 

Het toegevoegde artikel 10/1 is hierboven reeds grotendeels besproken, en voorziet dat de 

administraties controles en aanpassingen aan de tegemoetkoming kunnen doorvoeren tussen de 

voorlopige en definitieve afrekening. 

 

  

 


