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FAQ bij de vragenlijst KB UFFI (zie Excel overgemaakt op 10 november 2020)  

 

Voorwoord:  

- De Excel is op enkele punten aangepast: 
o Elk ziekenhuis kan nu per ASO aanduiden of het ziekenhuis zelf de loonkost draagt, 

dan wel of de loonkost uiteindelijk door een persoon, vereniging,… buiten het 
ziekenhuis wordt betaald (in de meeste gevallen de zelfstandige stagemeester of 
zijn artsenpool,…); 

o Er wordt bijkomend aan de ziekenhuizen gevraagd hun zelf berekende 
afdrachtenpercentage mee te delen (hieronder meer toelichting); 

o De nominatieve opvraging wordt niet beperkt tot de artsen, er is een extra tabblad 
toegevoegd voor alle andere zorgverleners die met honoraria worden vergoed. 

- In deze vragenlijst is de definitie van 1 VTE steeds: 1 persoon 1 maand voltijds. 
- “Voltijds” staat voor “wat contractueel of volgens de ziekenhuisafspraken geldt als 

voltijds” en kan nooit meer dan 1 VTE (hier per maand) bedragen.  
Voor alle werknemers in loondienst (ook artsen behalve ASO’s) wordt uitgegaan van een 
38-uren week bij voltijdse tewerkstelling. 

- Onder “ASO’s” (artsen-specialisten in opleiding) dient men eveneens de HAIO’s (huisartsen 
in opleiding) te verstaan. 

 
 

1. Bij het werkblad “Inzameling deel 1” 
 

1.1. VTE tijdelijke werkloosheid (cellen C11 tot C16) 
Indien in de periode van maart t.e.m. juni 2020 het ziekenhuis gebruik heeft gemaakt van het 
stelsel van tijdelijke werkloosheid, dan moeten de aantallen VTE in dit stelsel hier worden 
ingebracht volgens de Finhosta-indeling. De aantallen voor het gehele ziekenhuis (alle 
kostenplaatsen) moeten worden ingevuld, met uitzondering van de kostenplaatsen niet-
ziekenhuisdiensten 9XXX. 
 
P.m. Gezien de nog lopende discussies over het bedrag dat in mindering moet gebracht 
worden per VTE in tijdelijke werkloosheid, zullen de administraties met de vermindering voor 
tijdelijke werkloosheid nog geen rekening houden bij deze eerste voorlopige afrekening voor 
het eerste semester 2020, maar in een latere afrekening. 
 

1.2. Informatie voor berekening indicatie afdrachtenpercentage (retrocessie) (Cel C23 – C25) 
Bedragen mee te delen om de administraties toe te laten om een indicatief gemiddeld 
afdrachtenpercentage van het ziekenhuis te berekenen: 
 
Cel C24 = totaalbedrag van de ziekenhuishonoraria 2019 dat uiteindelijk het ziekenhuis 
toekomt, dus zonder de vergoeding voor de zelfstandige zorgverleners (verduidelijking 
‘ziekenhuishonoraria’ volgt). 
 
Cel C25 = totaalbedrag van de ziekenhuishonoraria 2019 (de som van het aandeel voor de 
zelfstandige zorgverleners en het aandeel voor het ziekenhuis) 
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 Laat de overheid toe een indicatief afdrachtenpercentage Yi  = C26/C27 te berekenen en 
zal voor de overheid in een later stadium een vertrekpunt zijn voor de controle van het 
overgemaakte afdrachtenpercentage.  

 De overheid zal zo mogelijk gebruik maken van de Finhosta-gegevens om het 
afdrachtenpercentage te toetsen. 

 Voor deze toetsing moet elk ziekenhuis evenwel tevens een heldere toelichting  
beschikbaar houden voor de administraties, wetende dat de boekhoudkundige gegevens 
vaak onvoldoende detail zullen bevatten. In deze toelichting wordt verwezen naar de 
boekhouding 2019 en eventuele andere verantwoordingsstukken. 
 

Afbakening ‘ziekenhuishonoraria’ (Cel C24) 

1.2.1. De honoraria (van artsen en paramedici) die in de omzet van jaar 2019 (zie boekhouding 
van het ziekenhuis) worden opgenomen, voor zover gefactureerd1  
 via centrale inning (ofwel georganiseerd door het ziekenhuis, ofwel 

georganiseerd door de medische raad); 
 desgevallend voor de honoraria in de poliklinieken van het ziekenhuis, nl.  in het 

geval ze niet via de centrale inning maar wel door de zelfstandige zorgverlener 
worden gefactureerd, enkel op voorwaarde dat de bedragen worden opgenomen 
in de omzet en boekhouding van het ziekenhuis.2 
  

1.2.2. ‘Honoraria’ (Cel C25) zijn hier als volgt te interpreteren: alle gefactureerde 
vergoedingen 2019 die gedeeld worden tussen zorgverleners en ziekenhuizen3 . 

 
1.2.3. In de cel C24 worden enkel alle door het ziekenhuis aangerekende of ingehouden 

kosten4  2019 opgevraagd die staan tegenover de in cel C25 op te geven ‘honoraria’. 

 
1 Desgevallend inclusief de geboekte raming ‘nog te factureren’ aan het eind van het boekjaar 
2 Dit betekent concreet dat de honoraria voor ambulante zorg in de poliklinieken, van artsen die hiervoor hun 
eigen facturatie organiseren, en waarbij dit deel van de honoraria niet is opgenomen in de boekhouding van het 
ziekenhuis, niet worden opgenomen in de totale honoraria, cel C25 (hetzelfde geldt voor eventueel 
aangerekende kosten hiervoor, deze worden niet opgenomen in cel C24 – zie verder). 
 
3 voor de verleende zorg of beschikbaarheid voor zorg: forfaitaire (pseudo)honoraria, honoraria (ook deze die in 
het kader van een RIZIV-conventie worden aangerekend), beschikbaarheids- en permanentiehonoraria, 
honoraria laagvariabele zorg, zorgtrajecten, alsook alle eventuele andere artsenaanrekeningen per verstrekking 
en al dan niet ZIV-vergoed, en ongeacht of deze onmiddellijk en voor het afgesproken deel worden uitbetaald 
aan de artsen, of dat de honoraria via een fonds (solidariteitsfonds, medisch fonds, …) op een later tijdstip de 
artsen ten goede komen; 

Bedragen: inclusief remgelden, persoonlijke bijdragen en ereloonsupplementen; 

Worden hierin niet opgenomen:  
 forfaitaire artsenvergoedingen die via het BFM gefinancierd worden (vb. arts-ziekenhuishygiënist, 

hoofdgeneesheer, multidisciplinair pijncentrum, palliatief supportteam,…) want deze worden reeds 
gegarandeerd (zie KB UFFI Hfst. 3, §2.1); 

 forfaitaire artsenvergoedingen die via RIZIV-conventies (vb. arts HIV-referentiecentrum,…) worden geïnd, 
want deze worden reeds gegarandeerd (zie KB UFFI Hfst. 3, §2.2); 
 

4 Alle kosten, dus inclusief de tarificatie-, facturatie- en inningskosten aangerekend door het ziekenhuis; 
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1.3.  Door het ziekenhuis berekend gemiddeld5 afdrachtenpercentage van 2019 Xi  (in cel C26).  
 
Elk ziekenhuis krijgt de kans een eigen berekend afdrachtenpercentage weer te geven, opnieuw 
“welk percentage van de honoraria van 2019 uiteindelijk het ziekenhuis toekwam”. 

 
Opnieuw is een beknopt uitgewerkt en gedocumenteerd voorstel op basis van de gegevens van 
2019 is ter beschikking te houden van de administraties, opgemaakt in overeenstemming tussen 
de beheerder en de Medische Raad. Het is dit overgemaakte percentage Xi voor het jaar 2019 dat 
al zal gebruikt worden bij de voorlopige afrekening van het eerste semester 2020 door de FOD 
VVVL en het RIZIV, omwille van de timing volgt de verificatie na de voorlopige afrekening. 

 
In aanloop naar de definitieve afrekening zal de FOD VVVL de aldus geformuleerde 
afdrachtenpercentages toetsen aan de verhouding van de meegedeelde bedragen (zie hierboven) 
en vergelijken met de gegevens van FINHOSTA. Indien nodig kunnen de administraties bijkomende 
informatie opvragen. Indien dit niet volstaat, of wanneer er geen akkoord is van de medische raad, 
zal desgevallend het standpunt van de bedrijfsrevisor bepalend zijn. 

 
 

2. Bij het werkblad “deel 2 – ASO” en werkblad “Inzameling deel 1” (cel C18) 

De ziekenhuizen noteren van de ASO’s en de HAIO’s de namen, RIZIV-nummer, VTE, en het feit of 
hun loonkost wordt gedragen door het ziekenhuis of door een externe (in de meeste gevallen de 
zelfstandige stagemeester of  de artsenpool, …). Het betreft de ASO’s en HAIO’s die in de periode 
maart t.e.m. juni 2020 in hun ziekenhuis in opleiding waren, ook als ze ondertussen al van 
stageplaats veranderd zijn. 

 

3. Bij het werkblad “deel 3 Artsen” 

Alle artsen  die betrokken zijn in zorgactiviteiten (behalve zij die geen Belgisch RIZIV-nummer 
zouden hebben) worden hier voor hun deeltijd opgenomen. Naast artsen-specialisten en 
paramedici worden eventuele huisartsen, residenten, zaalartsen,… meegedeeld in de lijst, steeds 
voor zover zij via de honoraria worden vergoed.  

- Worden niet in de lijst opgenomen: 
o de ASO’s en HAIO’s (want weer te geven in ander werkblad) 
o de deeltijd in VTE die artsen structureel aan zorg(gerelateerde) of 

beleidsactiviteiten besteden, maar op een andere manier dan via honoraria van 
de overheid vergoed krijgen. Een voorbeeld zijn de forfaitaire financieringen via 
B4 in BFM of via RIZIV-conventies zoals een hoofdarts, arts beleidsgegevens, 

 
Worden hierin niet opgenomen: kosten die horen bij honoraria voor ambulante zorgen verleend in het ziekenhuis 
maar niet opgenomen in de boekhouding van het ziekenhuis zelf.  
Stel dat een ziekenhuis in de boekhouding de kosten van en de factuur aan de zorgverlener voor de 
werkingskosten van de polikliniek opneemt, maar niet de honoraria die in die polikliniek worden aangerekend 
door de zorgverlener, dan wordt dit niet opgenomen in het bedrag voor het ziekenhuis.  
 
5 Gemiddeld afdrachtenpercentage: een ‘gewogen gemiddelde’ en niet het gemiddelde van alle toegepaste 
percentages 
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ziekenhuishygiënist, arts coördinator multidisciplinair pijncentrum, palliatief 
supportteam, HIV-referentiecentrum… 

o de deeltijd in VTE die artsen structureel aan opdrachten besteden die door een 
externe organisatie worden gefinancierd zoals  verzekeringsgeneeskunde, 
klinische studies, consultancy, vorming en opleiding,… 

 
 

4. Bij het werkblad “deel 4 - andere zorgverleners” 
 

Alle zorgverleners die voor hun zorgactiviteiten gewoonlijk met honoraria worden gefinancierd, 
met uitzondering van de artsen, en die over een RIZIV-nummer beschikken, worden opgenomen. 
Het kan gaan over paramedici als kinesisten, audiologen, logopedisten, …. 
 
Op dezelfde wijze als bij de artsen wordt meegedeeld of ze deze ziekenhuisactiviteit als 
zelfstandige dan wel als loontrekkende uitvoeren. 
 
Het spreekt voor zich dat de deeltijd van de paramedici die op een andere manier vergoed worden 
(bijvoorbeeld Budget van Financiële Middelen - normpersoneel, B4,…- forfaitaire financiering in de 
RIZIV-conventies,…) hier niet dient opgenomen te worden. 

 

 


