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Geachte meneer de minister, 

 

Gelieve in bijlage de volgende adviezen te willen vinden. 

Deze adviezen werden op 11 maart 2021 door de leden van de plenaire vergadering goedgekeurd 
en op dezelfde datum door het bureau bekrachtigd. 

De FRZV wenst u in deze begeleidende brief te wijzen op de volgende elementen: 

o Timing: de ziekenhuizen zijn momenteel bezig met het afsluiten van het boekjaar 
2020. Het zou daarom aangewezen zijn om snel via omzendbrief een formele 
beslissing op basis van dit advies te communiceren aan de ziekenhuizen.  

o Inhoud: Dit advies werd uitgewerkt in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. 
Het kan tevens als basis dienen voor een nieuwe omzendbrief in verband met 
herziening (cf. update nota Tasiaux 2005). Daarbij zou er meer toelichting gegeven 
kunnen worden over de concrete berekening van de herzienbare elementen. Dit zou 
toelaten dat ziekenhuizen zo accuraat mogelijk hun inhaalbedrag kunnen 
berekenen. 

o Stand van zaken over KB UFFT voor het 2e semester 2020: De FRZV is op de 
hoogte dat de administratie zich momenteel buigt over dit onderwerp. De FRZV had 
echter graag van u meer duidelijkheid vernomen rond de timing. Bij uitbreiding zou 
meer informatie over de compensaties in 2021 verwelkomd worden. De Covid-
compensaties zijn zo uitgewerkt dat ze doorgetrokken kunnen worden, ook bij het 
hernemen van activiteit. Specifiek voor meerkostenforfaits vindt de FRZV het 
verantwoord  om de forfaits zeker al door te trekken in het 1e semester 2021. We 
verwijzen hierbij naar het advies meerkostenforfaits, ook als bijlage bij deze brief. 

Hoogachtend, 

Namens de Voorzitter, 
Margot Cloet 
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