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Avance  1 milliard –

Voorschot 1 miljard

Avance 500 millions –

Voorschot 500 miljoen

Avance 500 millions –

Voorschot 500 miljoen

Paiement

Betaling

23 avril 2020

23 april 2020

27 juillet 2020

27 juli 2020

8 Octobre 2020

8 Oktober 2020

Période concernée 

Betrokken periode

Premier semestre 2020

Eerste semester 2020

Second semestre 2020

Tweede semester 2020

Période COVID 

COVID-periode

Mars à juin = 4 mois

maart-juni = 4 maand

Juillet à Décembre = 6 mois

juli-december = 6 maand

Avance 

Voorschot

Hôpitaux généraux

Algemene ziekenhuizen

Hôpitaux généraux & psychiatriques

Algemene & psychiatrische ziekenhuizen

Régularisation

Regularisatie

Hôpitaux généraux & psychiatriques 

Algemene & psychiatrische ziekenhuizen

Régularisation 

provisoire 

Voorlopige afrekening

Deuxième semestre 2020

Tweede semester 2020

Premier semestre 2021

Eerste semester 2021

Régularisation définitive 

Definitieve afrekening[1] 2023 2023 2023

[1] Une régularisation définitive en 2023 a pour

seul objectif de ne pas discriminer les hôpitaux

qui auraient rencontrés pendant cette période

un rythme de facturation plus lent et pour

lesquels la régularisation réalisée en octobre

2020 ne se baserait pas sur des données

suffisamment exhaustives.–

Een definitieve regularisatie in 2023 heeft als

enig doel het niet discrimineren van de

ziekenhuizen die tijdens deze periode een trager

facturatieritme zouden hebben gehad en voor

dewelke de regularisatie in oktober 2020 zich

zou baseren op gegevens die niet voldoende

exhaustief zijn.
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Bij de voorlopige afrekening worden de volgende elementen in mindering gebracht:

De kost van het aantal VTE waarvoor beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid (75 duizend 
euro per jaar VTE).

Het bedrag van de door de Overheid geleverde beschermingsmiddelen, farmaceutische producten 
en medisch hulpmiddelen.

De voorlopige afrekeningen worden gezamenlijk vastgesteld door de FOD Volksgezondheid en 
het RIZIV.

Bij positief saldo: saldo wordt gestort op de bankrekening van het ziekenhuis.

Bij negatief saldo: terugbetaling wordt geregeld via negatieve inhaalbedragen.

De definitieve afrekening gebeurt in 2023 rekening houdend met de wettelijke facturatietermijnen.
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