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BETREFT : Voorschot COVID Verdeling 1 Miljard

Mevrouw, Mijnheer,
Een bedrag van 1 miljard euro is als voorschot gestort aan de ziekenhuizen bij toepassing
van het K.B. nr. 10 van 19 april 2020. Dit K.B. werd op 22 april in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. Het K.B. werd genomen in uitvoering van de wet van 27 maart 2020 (II) die
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19.
In uitvoering hiervan werd op de rekening van elk algemeen ziekenhuis onmiddellijk een
bedrag overgemaakt.
Het K.B. nr. 10 voorziet geen regels voor de concrete aanwending van dit voorschot in de
ziekenhuizen en stelt enkel dat de overheid dit bedrag overmaakt “zodat de continuïteit van
de ziekenhuisactiviteit in de algemene ziekenhuizen op financieel vlak kan worden
verzekerd.”
Het voorschot werd- zonder dat een definitieve regeling werd vastgesteld – aan de
algemene ziekenhuizen toegekend teneinde snel de nodige betalingen te kunnen
verrichten. Ondertussen wordt wel aan een definitieve wettelijke regeling gewerkt.
Gelet op de vele onvoorspelbaarheden die gepaard gaan met de pandemie, inzonderheid
de duur ervan, werd gekozen voor deze werkwijze.
Op 28 april 2020 heeft de minister van volksgezondheid en sociale zaken aan de
ziekenhuizen een brief gestuurd met een aantal principes en aangekondigd dat de
betrokken administraties indicatieve richtlijnen voor de aanwending van het voorschot in elk
individueel ziekenhuis voorbereiden.
INDICATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE AANWENDING VAN HET VOORSCHOT IN ELK
ZIEKENHUIS
In verschillende videoconferenties werden door een gemengde werkgroep, samengesteld
uit vertegenwoordigers van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, van de
Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, van de FOD Volksgezondheid en van het
Riziv verschillende voorstellen onderzocht over de aanwending van de toegekende
voorschotten in elk ziekenhuis. Op basis hiervan werden volgende indicatieve richtlijnen
ontwikkeld.
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Het voorschot is bestemd voor het opvangen van meerkosten ten gevolge van de
pandemie en van de impact van minontvangsten van enerzijds activiteiten die via honoraria
worden gefinancierd en anderzijds activiteiten die via forfaitaire bedragen worden
gefinancierd. De basisdoelstelling van de toekenning van het voorschot bestaat erin dat de
financiële verplichtingen kunnen worden nagekomen, inzonderheid de betaling van de
actieve personeelsleden die door de ziekenhuizen worden betaald alsook de betaling van
de facturen van leveranciers en dienstverleners .
70 % van het toegekende voorschot maakt het voorwerp uit van overleg tussen de
zelfstandige zorgverstrekkers en de ziekenhuisbeheerder. Voor de artsen verloopt dit via de
wettelijk bevoegde organen. Voor andere zelfstandige zorgverstrekkers wordt een ad hoc
overleg georganiseerd binnen het ziekenhuis.
Voor de aanwending van de betrokken som gelden volgende indicatieve richtlijnen:
a. Aangezien de effectieve facturatie van het Riziv gedeelte van de honoraria voor de
maanden maart, april en mei 2020 beduidend lager zal zijn dan de betrokken facturatie
in de overeenstemmende periode van 2018, worden de geretrocedeerde honoraria
(deel van de honoraria voor het ziekenhuis berekend volgens de geldende regels in elk
ziekenhuis) aangevuld met een gedeelte van het voorschot. Het aanvullend bedrag
verzekert dat het ziekenhuis over hetzelfde bedrag aan geretrocedeerde honoraria
beschikt als in de overeenstemmende maanden van 2018. Dit bedrag mag
desgevallend worden geïndexeerd.
b. Verder laat de betrokken som ook toe om zorgverstrekkers te vergoeden voor de
activiteiten die voortvloeien uit interne verschuivingen en uit de bijkomende
inspanningen die zij hebben geleverd in het kader van de pandemie en voor zover de
betrokken verstrekkingen niet of onvoldoende vergoed worden via de nomenclatuur of
via forfaitaire honoraria.
c. In de derde plaats kan voorzien worden in een aanvulling op de financiering van de
stagemeesters die voor de betrokken periode maart, april, mei 2020 onvoldoende
verstrekkingen hebben verricht om de financiering van de betaling van de ASO te
verzekeren.
d. Ook kan de betrokken som worden aangewend om extra activiteiten van ASO’s te
financieren.
e. Tenslotte is het mogelijk om aan zorgverstrekkers voorschotten te verlenen in antwoord
op tijdelijke financiële noodsituaties (beginnende artsen, …).
De betrokken bedragen die als liquiditeitsvoorschot aan de individuele zorgverstrekkers
worden gestort kunnen niet beschouwd worden als verschuldigde en verworven honoraria.
Zij worden geboekt als terugvorderbare voorschotten . De stortingen vermelden zulks
uitdrukkelijk.
De bedragen bedoeld in punt b. tot e. mogen samen met de voor de maanden maart, april
en mei gefactureerde bedragen per ziekenhuis globaal niet meer bedragen dan 65 % van
het Riziv aandeel van de gefactureerde honoraria, na retrocessie van het deel voor het
ziekenhuis, in de overeenstemmende periode van 2018. Dit bedrag mag desgevallend
worden geïndexeerd.
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30 % van het toegekende voorschot wordt toegekend aan de ziekenhuisbeheerder en is
inzonderheid bestemd om de meerkosten gedurende de periode maart-mei 2020 ten
gevolge van de pandemie te financieren (persoonlijke beschermingsmiddelen, reorganisatie
van de infrastructuur, activering van het noodplan) en de impact van minderinkomsten die
niet via honoraria worden gefinancierd (forfaitaire bedragen geneesmiddelen,
dagziekenhuis, Riziv-conventies, persoonlijke aandelen).
Tot slot moet nogmaals worden benadrukt dat de bovenstaande indicatieve richtlijnen
betrekking hebben op een voorschot. De door de ziekenhuizen toegepaste verdeling heeft
een voorlopig karakter in afwachting van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de
regularisatie van de voorschotten, die rekening zal houden met de uitvoering van artikel
101 van de ziekenhuiswet, gewijzigd bij K.B. nr. 8 van 19 april 2020, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 22 april 2020 en met de toepassing van andere maatregelen (o.m.
eventuele financiële compensaties via de federale overheid of andere overheidsinstanties
voor zelfstandige zorgverstrekkers, zoals het overbruggingsrecht, evenals het beroep op
tijdelijke werkloosheid, …). De betrokken bepalingen zullen worden vastgesteld na overleg
met de betrokken partners.
Wat de boekhoudkundige verwerking van het toegekende voorschot betreft wordt het
advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen van 28 april 2020 gevolgd.
Aangezien de storting een voorschot betreft, wordt deze vanuit boekhoudkundig standpunt
in deze fase op de balansrekening – en dus niet op de resultatenrekening – geboekt, en
wel als volgt:
54/58 contant (bankrekening)
Op 177 voorschotten
Hoogachtend,
Johan De Cock

Johan De Cock
(Signature)

Digitally signed by Johan
De Cock (Signature)
Date: 2020.05.18 10:55:15
+02'00'

Administrateur - generaal

Pedro Facon

Pedro Facon
(Signature)

Digitally signed by Pedro Facon
(Signature)
Date: 2020.05.18 10:36:24 +02'00'

Directeur - generaal

Victor Hortaplein 40, bus 10 ● 1060 Brussel ● www.gezondheid.belgie.be

