
FOD VOLKSGEZONDHEID                     Brussel, 27 april 2020 
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
EN LEEFMILIEU  
   --- 
Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
   --- 
FEDERALE RAAD VOOR  
ZIEKENHUISVOORZIENINGEN 
   --- 
 
 
 
Kenm.: FRZV/D/510-2 (*) 

 

 

 

 

Advies betreffende de boekhoudkundige verwerking van het voorschot 
van één miljard euro toegekend aan de ziekenhuizen (cfr. KB van 19 april 

2020) in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 
 
 
 
 

In naam van de voorzitter, 

Margot Cloet 

 

 

 

        De secretaris, 

         Pedro Facon 
 

 

 

 

 

 

(*) Dit advies werd (per mail) goedgekeurd door de plenaire op 27/04/2020 en door het Bureau op 
dezelfde datum geratificeerd. 

 



 

In het kader van de gezondheidscrisis in verband met covid-19 heeft de federale overheid, in 
uitvoering van het KB van 19 april 2020, een voorschot van 1 miljard gestort op de rekening van de 
ziekenhuizen: rijst de vraag hoe dit voorschot verwerkt moet worden in de boekhouding. 

Op 23 april 2020 werd de werkgroep "boekhoudkundig plan" van de ziekenhuizen, op verzoek van het 
Bureau, om een advies gevraagd over de volgende vraag: 

In het kader van het voorschot van 1 miljard dat zopas werd gestort op de rekening van de ziekenhuizen 
in uitvoering van het KB van 19 april 2020 rijst de vraag omtrent de boekhoudkundige verwerking van 
dit voorschot. 

De administratie stelt het volgende voor:  

ADVIES: 

Voor de boekhoudkundige verwerking, vermits deze storting een voorschot is wordt dit 
boekhoudkundig verwerkt op de balans (en niet in de resultatenrekening) als volgt: 

54/58 liquiditeiten (bankrekening)  

 À 177 Voorschotten FOD Volksgezondheid 

Op diezelfde datum werd de FRZV ervan op de hoogte gebracht dat deze vraag ter advies zou worden 
doorgestuurd naar de werkgroep "boekhoudkundig plan"; 

Die laatste heeft het voorstel van advies goedgekeurd. 

Op maandag 27 april 2020 verklaren de leden van de FRZV, geraadpleegd met het oog op een 
goedkeuring, zich akkoord met het advies, gevolgd door de leden van het Bureau, die overgaan tot de 
bekrachtiging ervan. 

De FRZV dringt erop aan om ten laatste tegen het einde van boekjaar 2020 nauwkeurige indicaties 
over de definitieve toewijzing van dit voorschot op te stellen en officieel aan de ziekenhuizen mee te 
delen: het onbetwistbaar verworven deel van dit voorschot moet in voorkomend geval overgedragen 
kunnen worden voor de berekening van het resultaat voor 2020. 
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