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Gespreide uitrol - afrekening voorschotten
Geachte,
In onze brief van 21 februari 2019 met als referentie TFO/2019/5 hebben we
toegelicht hoe de afrekening van de voorschotten, uitbetaald naar aanleiding
van de gespreide uitrol, zal verlopen. In deze brief hernemen we belangrijkste
principes en gaan we hier wat dieper op in.
Afrekening voorschotten
Van zodra u digitale facturen doorstuurt naar de zorgkas zal de zorgkas in eerste
instantie de ingestuurde facturen in mindering brengen op de al betaalde
voorschotten. Zodra u facturen heeft verzonden ter waarde van het totale
voorschotbedrag dat de zorgkas in kwestie aan u heeft betaald, zal u vervolgens
effectieve betalingen ontvangen.
We lichten dit toe aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld A: voorschotten zijn kleiner dan aanvaarde facturen
Situatie: De voorziening ontvangt voor de maanden van januari tot en met
september maandelijks een voorschot van 4000€. De aanvaarde facturen die de
voorziening na het instapmoment digitaal doorstuurt bedragen maandelijks
5000€. De voorziening ontving dus elke maand 1000€ te weinig. Het
instapmoment van de voorziening is 1 juli. De voorziening stuurt in de maand juli
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de opnameberichten van de maanden januari tot en met juli door. In de maand augustus zal de
voorziening vervolgens de facturen verzenden voor de prestaties van januari tot en met juli.
Zodra de zorgkas alle facturen voor de prestaties in de maanden januari tot en met juli heeft verwerkt,
zal de zorgkas de voorschotten van januari – juli afrekenen met de aanvaarde facturen van januari tot
juli.
Het verschil blijkt in totaal 7000€ (7 x 1000€) te bedragen. Er is dus 7000 te weinig betaald aan de
voorziening. De voorziening krijgt dus 7000€ uitbetaald.
Voor de maand augustus factureert de voorziening 5000€. De voorziening ontvangt echter ook nog een
voorschot voor de maand augustus voor een bedrag van 4000€. Op dat moment zal de zorgkas nagaan
of er nog een openstaande schuld is. In dit geval is dat 1000€ (-4000 + 5000). De zorgkas zal dus een
betaling doen van 1000€ voor de prestaties van augustus.
Voor de maand september factureert de voorziening 5000€. De voorziening ontvangt echter ook nog een
voorschot voor de maand september voor een bedrag van 4000€. Op dat moment zal de zorgkas nagaan
of er nog een openstaande schuld is. In dit geval is dat 1000€ (-4000 + 5000). De zorgkas zal dus een
betaling doen van 1000€ voor de prestaties van september.
Voor de maand oktober factureert de voorziening 5000€. De voorziening ontvangt geen voorschot meer.
Op dat moment zal de zorgkas nagaan of er nog een openstaande schuld is. Dit is niet het geval. De
zorgkas zal dus een betaling doen van 5000€ voor de prestaties van oktober.
Tabel voorbeeld A: voorschotten zijn kleiner dan aanvaarde facturen
Voorschot voor de maand Bedrag
Bedrag factuur
Openstaande
voorschot
schuld
Januari
4000€
5000€
1000€
Februari
4000€
5000€
2000€
Maart
4000€
5000€
3000€
April
4000€
5000€
4000€
Mei
4000€
5000€
5000€
Juni
4000€
5000€
6000€
Juli (instapmoment)
4000€
5000€
7000€
Augustus
4000€
5000€
1000€
September
4000€
5000€
1000€
Oktober
5000€
0€

Uitbetaling o.b.v.
reële factuur

7000€
1000€
1000€
5000€
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Voorbeeld B: voorschotten zijn groter dan aanvaarde facturen
Situatie: De voorziening ontvangt voor de maanden van januari tot en met september maandelijks een
voorschot van 5000€. De aanvaarde facturen die de voorziening na het instapmoment digitaal doorstuurt
bedragen maandelijks 4000€. De voorziening ontving dus elke maand 1000€ teveel. Het instapmoment
van de voorziening is 1 juli. De voorziening stuurt in de maand juli de opnameberichten door. In de
maand augustus zal de voorziening vervolgens de facturen verzenden voor de prestaties van januari tot
en met juli.
Zodra de zorgkas alle facturen voor de prestaties in de maanden januari tot en met juli heeft verwerkt,
zal de zorgkas de voorschotten van januari tot en met juli afrekenen met de aanvaarde facturen van
januari tot en met juli.
Het verschil blijkt -7000€ (7 x 1000€) te bedragen. Er is dus voor de maanden januari tot en met juli in
totaal 7000€ te veel betaald aan de voorziening door de zorgkas.
Voor de maand augustus factureert de voorziening 4000€. De voorziening ontvangt voor de maand
augustus ook nog een voorschot van 5000€. Op dat moment zal de zorgkas nagaan of er nog een
openstaande schuld is. In dit geval is dat de openstaande schuld en het voorschot dat betaald werd (7000€ – 5000€) = -12.000€. Voor de maand augustus zal de voorziening dus geen betaling van de zorgkas
ontvangen op basis van de ingediende factuur. De zorgkas past de openstaande schuld aan tot -8000€ (12000€ + 4000€).
Voor de maand september factureert de voorziening 4000€. De voorziening ontvangt voor de maand
september ook nog een voorschot van 5000€. Op dat moment zal de zorgkas nagaan of er nog een
openstaande schuld is. In dit geval is dat (-8000€ - 5000€) = -13000€. Voor de maand augustus zal de
voorziening dus geen betaling van de zorgkas ontvangen op basis van de ingediende factuur. De zorgkas
past de openstaande schuld aan tot -9000€ (- 13000€ + 4000€).
Voor de maand oktober factureert de voorziening opnieuw 4000€. De voorziening ontvangt geen
voorschot meer. Op dat moment zal de zorgkas nagaan of er nog een openstaande schuld is. In dit geval
is dat -9000€. Voor de maand oktober zal de voorziening dus geen betaling van de zorgkas ontvangen. De
zorgkas past de openstaande schuld aan tot -5000€ (-9000€ + 4000€).
Voor de maand november factureert de voorziening opnieuw 4000€. De voorziening ontvangt geen
voorschot meer. Op dat moment zal de zorgkas nagaan of er nog een openstaande schuld is. In dit geval
is dat -5000€. Voor de maand november zal de voorziening dus opnieuw geen betaling van de zorgkas
ontvangen. De zorgkas past de openstaande schuld aan tot -1000€ (-5000€ + 4000€).
Voor de maand december factureert de voorziening 4000€. Op dat moment zal de zorgkas nagaan of er
nog een openstaande schuld is. In dit geval is dat -1000€. De zorgkas zal dus een betaling doen aan de
voorziening van -1000€ + 4000€ = 3000€. De openstaande schuld bedraagt op dat moment 0€.
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Tabel voorbeeld B: voorschotten zijn groter dan aanvaarde facturen
Voorschot voor de maand Bedrag
Bedrag factuur
Openstaande
voorschot
schuld
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli (instapmoment)
Augustus
September
Oktober
November
December

5000€
5000€
5000€
5000€
5000€
5000€
5000€
5000€
5000€

4000€
4000€
4000€
4000€
4000€
4000€
4000€
4000€
4000€
4000€
4000€
4000€

-1000€
-2000€
-3000€
-4000€
-5000€
-6000€
-7000€
-8000€
-9000€
-5000€
-1000€
0€

Uitbetaling
o.b.v. reële
factuur

0€
0€
3000€

Terugvordering voorschotten
Indien zeven weken na het laatste betaalmoment van een voorschot zou blijken dat u van een zorgkas
voorschotbedragen heeft ontvangen ter waarde waarvan u geen effectieve digitale facturen heeft kunnen
versturen, dan zal het verschil op dat moment door de zorgkas worden teruggevorderd.
Als de voorziening niet tijdig reageert op deze terugvordering, nl. binnen de drie maanden na de
verzending van de aangetekende brief, dan zal een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om
onterechte uitbetaalde tegemoetkomingen terug te vorderen.
Overzicht betaalmomenten van de voorschotten en momenten van terugvordering
Instapmoment
Voorschotten tot en met
Betaalmoment
Terugvorderingen vanaf
de maand
April
September
15/10/2019
3/12/2019
Juli
September
15/10/2019
3/12/2019
Augustus
Oktober
15/11/2019
3/1/2020
September
November
15/12/2019
2/2/2020
Oktober
December
15/1/2020
4/3/2020
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Voorschot voor de maand oktober
Tot slot geven we u mee dat de voorschotten vanaf het voorschot voor de maand oktober geactualiseerd
zullen worden. Vanaf dat moment zullen de voorschotten worden berekend op basis van het bedrag van
de basistegemoetkoming voor zorg op 1 juli 2019. Zoals u weet werd in de berekening van de
basistegemoetkoming voor zorg van 1 juli 2019 de versterking van het deel A2 en het nieuwe deel K
meegenomen.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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