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Context 

Procedure voor de behandeling van individuele dossiers 

De procedure van de budgetvoorstellen tot de definitieve vaststelling BFM is beschreven in artikel 108 
van de Ziekenhuiswet.  Het rapport van het Rekenhof (2006) beschrijft de procedure die daartoe 
gevolgd moet worden: “Zodra het globale budget voor het Rijk bekend is, begint de FOD 
Volksgezondheid de gegevens te verzamelen en te controleren die nodig zijn om de BFM te berekenen. 
Vervolgens zendt de FOD Volksgezondheid aan elk ziekenhuis een budgetvoorstel met daarin de 
gedetailleerde berekeningen. De ziekenhuizen hebben dertig dagen om op dit voorstel te reageren. Hun 
opmerkingen worden voor advies voorgelegd aan de Nationale Raad voor de Ziekenhuisvoorzieningen, 
afdeling Financiering1 (hierna afgekort: NRZV). De minister van Sociale Zaken stelt vervolgens het BFM 
officieel vast en deelt het aan de ziekenhuizen mee. Alle dossiers, ook die van de ziekenhuizen die geen 
opmerkingen hebben geformuleerd, worden dus aan de minister voorgelegd. Bij de dossiers met 
opmerkingen is ook het advies van de NRZV gevoegd. Het is de bedoeling van de wetgever dat de BFM 
correct worden vastgesteld en dat de ziekenhuizen bij het begin van het dienstjaar (1 juli) hun 
definitieve BFM kennen.” 
 
Het voordeel van de huidige procedure is dat de ziekenhuizen kunnen reageren op de meegedeelde 
financiering en op de vaak complexe berekeningen die hun worden voorgelegd. De vooropgestelde 
timing is echter nog nooit gehaald. 
 

 
Te weinig middelen voor de Administratie 
 
Ter herinnering: de FRZV heeft de vorige ministers al meermaals gewezen op het schrijnende gebrek 
aan middelen waarover de Administratie beschikt om dit budget van om en bij de 9,5 miljard euro te 
beheren. De Administratie moet de menselijke middelen en de informaticatools krijgen die 
onontbeerlijk zijn voor deze taak die van essentieel belang is voor de ziekenhuissector.  
 
Tegelijkertijd moet de FRZV verder werken aan de modernisering en vereenvoudiging van de 
berekening en de herziening van het BFM. 
 
 
Procedure moet worden herzien 
 
In de praktijk werd de voorziene termijn nog geen enkele keer gehaald. De dienst Boekhouding en 
Beheer van de Ziekenhuizen had destijds een voorstel uitgewerkt om vanaf het dienstjaar 2004 de 
procedure voor het vaststellen van de BFM te plaatsen binnen de doelstelling van de wetgever.  

We stellen echter vast dat ruim 15 jaar later deze timing nog steeds niet gehaald wordt, wat de 
noodzaak versterkt om structureel de procedure voor vaststelling BFM aan te passen. De FRZV wil dit 
met een open geest doen, met name wat de timing voor de berekening van het BFM betreft, en 
rekening houdend met een aantal essentiële principes.   

 
1 Uittreksel uit het verslag van het Rekenhof, vóór de 2 afdelingen van de NRZV fusioneerden tot de FRZV. 
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DRIE GROTE ALGEMENE PRINCIPES 

 
1°) Berekening van een correct en tijdig BFM 
Het BMF moet een waarheidsgetrouwe weergave van de ziekenhuisactiviteit zijn. De 
berekeningsregels moeten op uniforme en correcte wijze worden toegepast.  

Principes: 

 Tijdig bekendmaken van de definitieve financieringsregels (KB - omzendbrieven)  
 Correcte brongegevens voor de budgetbepaling  

o Duidelijke richtlijnen & handleiding bij de verplichte rapporteringen  
o Controle en audit van de gegevens aangeleverd door de ziekenhuizen 
o Transparante feedback van de FOD over de gehanteerde data (van input tot data: 

feedbackprocedure voor de validering en correctie van de gegevens a priori door de 
ziekenhuizen) vóór de vastlegging BFM 

 Feedbackprocedure voor de validering of correctie van de gegevens vóór de vaststelling van 
het BFM-voorstel 

o Feedback van de FOD over de gehanteerde data in de financiering (van input tot data) 
en de mogelijkheid tot reactie voor de ziekenhuizen 

o Een expertenwerkgroep controleert de nationale berekeningen en mogelijkheid tot 
bijsturing 

 Procedure voor opmerkingen na vastlegging van het BFM-voorstel met een chronologische 
behandeling van de dossiers met opmerkingen, die uniforme interpretaties en een snelle 
integratie van de correcties in het BFM mogelijk maakt. 

 

2°) Verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen 
Wij erkennen de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen wat de registratie van de gegevens betreft. 
Men moet echter toegeven dat de middelen van het ziekenhuis om zijn gegevens en zijn budget van 
financiële middelen te controleren, beperkt zijn (bv. geen vergelijkingspunt met andere ziekenhuizen) 
ten opzichte van die van de Administratie. Bovendien kunnen de financiële gevolgen van een fout veel 
schadelijker zijn voor een ziekenhuisinstelling dan voor de Administratie. Daarom moet er meer 
tolerantie aan de dag worden gelegd bij fouten die ziekenhuizen maken in de registraties en moeten 
er tools worden ingezet om de fouten vóór de berekening van het BFM te detecteren (cf. supra). 

Principes: 

 Verantwoordelijkheid van het ziekenhuis voor betrouwbare gegevens en tijdige 
rapportering  

 Verantwoordelijkheid FOD om duidelijke definities en haalbare parameters vast te 
leggen, in overleg met de sector 

 Uitzonderingsmaatregel - echt de mogelijkheid bieden om een fout van het ziekenhuis a 
posteriori te corrigeren 

o Verantwoording: de financiële impact van foute gegevens op ziekenhuizen is 
potentieel enorm 

o Eventuele sancties moeten daarom proportioneel zijn 
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3°) Rechtszekerheid na betekening van het BFM 
De ziekenhuizen willen de financiële onzekerheid tot een minimum beperken zodat hun instelling, die 
in alle veiligheid moet kunnen werken, goed kan worden beheerd. De FOD Volksgezondheid wil 
zekerheid wat de afronding van de dossiers betreft en wil zware administratieve lasten of risico's met 
betrekking tot het niet respecteren van berekeningstermijnen en beschikbare budgetten vermijden. 
 

Principes: 
 Regels moeten transparant en tijdig gekend zijn om verschillende interpretaties van de 

wetgeving te vermijden. 
 Terugwerkende kracht beperken 
 Correcties a posteriori: negatieve correcties die niet te wijten zijn aan een fout van de 

instelling, in de mate van het mogelijke, vermijden 
 Budgettaire zekerheid voor de FOD : er kan echt rekening worden gehouden met de 

opmerkingen om een BFM met een fout a posteriori te corrigeren. Het bufferbudget 
moet de financiële gevolgen opvangen van correcties die a posteriori aangebracht 
worden aan de gegevens die gebruikt worden voor de berekening van het BFM. 
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ADVIES 

Rekening houdend met die 3 algemene principes stelt de permanente WG van de FRZV voor om de 
huidige procedure als volgt aan te passen.  
 

A. Feedback a priori 
 
Doel: feedback a priori opnemen in de procedure voor het berekenen van het BFM op 01/07 
 

1. Een procedure voor feedback a priori opzetten volgens twee pijlers 
 

o De ziekenhuizen controleren hun gegevens en de berekeningen. 
 

Tussen april en mei krijgen alle ziekenhuizen feedback over hun gegevens die op 01/07 voor het 
boekjaar gebruikt zullen worden. Op die manier krijgen alle ziekenhuizen voldoende tijd om de 
gegevens te controleren en om met de Administratie en de expertenwerkgroep overleg te plegen over 
de verschillende elementen die een eventuele herberekening vereisen. Die periode duurt tot het eind 
van de wettelijke termijn van 30 dagen.  

 
Aandachtspunt: eventuele fouten die vóór de kennisgeving van het BFM door de FOD VVVL vastgesteld 
worden door de Administratie, de expertenwerkgroep of het ziekenhuis, bv. in het kader van die 
validatieprocedure, moeten gecorrigeerd worden, en dit zo veel mogelijk in de berekening van 01/07. 

 
Er moet bepaald worden op welk moment de gegevens gebruikt kunnen worden als authentieke 
bronnen (Finhosta, MZG, RIZIV, FAGG, ...) maar er moet tegelijkertijd ook een strikte procedure 
worden uitgewerkt voor de correctie van fouten die a posteriori door de ziekenhuizen worden 
vastgesteld (zie hieronder: mogelijkheid tot aanpassing). 
 

o Een expertenwerkgroep controleert de nationale berekeningen.  
Stapsgewijs te werk gaan door zich in eerste instantie te focussen op de input die noodzakelijk is voor 
1 van de belangrijkste onderdelen, namelijk voor de berekening van onderdeel B2 (met inbegrip van 
de berekening van de gerechtvaardigde bedden) en een tijdslijn uit te werken met wanneer welke 
gegevens en berekeningen nodig zijn. De samenstelling van de experten-WG is afhankelijk van het 
onderwerp waar het over gaat. Hierin moet tegelijkertijd een stabiele kern van vertegenwoordigers uit 
de FRZV, in het bijzonder vanuit de permanente werkgroep individuele dossiers, en een flexibiliteit 
naar expertenvertegenwoordiging gegarandeerd zijn. De expertengroep buigt zich ook over de 
reacties, antwoorden, vragen, mededelingen, ... van de ziekenhuizen naar aanleiding van de feedback 
die a priori is verstuurd.  

 
Aandachtspunten: 
De feedback impliceert dat alle ziekenhuizen in een eerder stadium de noodzakelijke gegevens 
binnen de vereiste termijnen hebben verstrekt.  
Voor sommige ziekenhuizen levert dat problemen op. Het probleem moet geobjectiveerd worden: bij 
hoeveel en welke ziekenhuizen is er vertraging? Welke delen worden er laattijdig ingediend? Zijn de 
termijnen voor het indienen van de gegevens nog realistisch? Als er geen gevolg wordt gegeven aan 
herinneringen zouden de permanente WG van de FRZV en de ziekenhuisfederaties voor transparante 
voorlichting kunnen zorgen om de betrokken ziekenhuizen te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar 
een oplossing. In laatste instantie en om de tijdige berekening van het budget voor de andere 
ziekenhuizen niet in het gedrang te brengen zouden de (beschikbare) gegevens die het laatst verstrekt 
werden, gebruikt kunnen worden voor die achterblijvers. In dit geval wordt voorgesteld om een sanctie 
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in te voeren, om te voorkomen dat het ziekenhuis de gegevens niet op tijd invoert na een voorziene 
daling van de financiering. 

 
 

 
2. Controles a posteriori 

 
Aandachtspunt: controletermijn en correctie a posteriori 

 
De termijn die aan de ziekenhuizen verleend wordt om hun opmerkingen te formuleren blijft 30 dagen 
vanaf de datum waarop enerzijds het meegedeelde BFM en de volledige bijlagen ervan bezorgd 
worden aan het ziekenhuis én waarop anderzijds alle bepalingen tot wijziging van het KB BFM die van 
toepassing zijn op de berekening van het meegedeelde BFM, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd 
zijn, zelfs al is dat na het opstarten van de procedure voor controle a priori. Voor de Administratie 
hoeft er niet voorzien te worden in een termijn van 60 dagen. Negatieve correcties die niet te wijten 
zijn aan een fout van de instelling moeten, in de mate van het mogelijke, worden vermeden. 
Voorstel:  

o Positieve correctie ongeacht het ogenblik waarop de Administratie de fout vaststelt. 
o Negatieve correctie in een beperkt aantal gevallen: 

 
 als de Administratie de fout vaststelt op het ogenblik dat het BFM verstuurd wordt  
 als de positieve impact van de fout disproportioneel in het voordeel van het ziekenhuis 

is (de FOD moet dit binnen de bovenstaande termijn van 30 dagen aan het ziekenhuis 
melden). 

Aandachtspunt: behandeling van de dossiers in chronologische volgorde 

Het is coherenter om, in de mate van het mogelijke, de dossiers op elke vergadering van de WG 
Individuele Dossiers in chronologische volgorde te behandelen maar vooral ook om de dossiers van elk 
individueel ziekenhuis in chronologische volgorde op de achtereenvolgende vergaderingen van de WG 
te behandelen (bijvoorbeeld: niet eerst het 'dossier BFM 1/7/2016 met opmerkingen' van een bepaald 
ziekenhuis behandelen als het 'dossier BFM 1/7/2015 of 2014 met opmerkingen' van dat ziekenhuis 
nog niet door de WG behandeld is.  Er wordt voor gepleit om de behandeling van alle dossiers met 
betrekking tot eenzelfde boekjaar gelijktijdig te doen, hetgeen meer garanties biedt voor een uniforme 
behandeling van de opmerkingen. Een uitzondering kan overwogen worden voor die individuele 
dossiers waar een rechtszaak lopende is. 

 
Aandachtspunt: Financieringsregels die gekend zijn op het ogenblik van de kennisgeving van het BFM  

Om de ziekenhuizen de mogelijkheid te bieden om het door de Administratie meegedeelde BFM te 
controleren, moeten de financieringsregels tijdig gekend zijn. Als de besluiten nog niet in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd zijn op het ogenblik van de kennisgeving van het BFM, worden de wijzigingen 
van de financieringsregels voldoende gedetailleerd meegedeeld via een omzendbrief of aan de hand 
van de technische nota die bij de kennisgeving wordt gevoegd. 

 
B. De 'rechtspraak' documenteren en de procedures preciseren / bepalen 

 
Doelstellingen 
- zorgen voor meer transparantie 
- aanzetten tot een zo uniform mogelijke toepassing 
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Mogelijke werkwijze:  de 'rechtspraak' bij de behandeling van de opmerkingen die voor interpretatie 
vatbaar zijn, documenteren 
 
Net zoals de permanente WG van de FRZV de principeopmerkingen van de ziekenhuizen 
documenteert, zal de rechtspraak bij de behandeling van de opmerkingen die voor interpretatie 
vatbaar zijn, gedocumenteerd worden naarmate de dossiers behandeld worden (concrete gevallen). 
Als er binnen de permanente WG van de FRZV geen consensus kan worden bereikt of als de huidige 
wetgeving niet aangepast wordt, zal de WG een advies uitbrengen waarin het KB BFM eventueel 
geïnterpreteerd of gewijzigd wordt. 
 
Mogelijke werkwijze: de procedure en de contactpunten die de validatie of correctie van de RIZIV-
gegevens mogelijk maken, formaliseren 
 
Indien het ziekenhuis kan aantonen dat de databronnen die de Administratie hanteert voor 
berekeningen, afkomstig van een derde partij, onjuiste gegevens bevat, moet het ziekenhuis de 
mogelijkheid krijgen om de correcte gegevens aan te reiken aan de Administratie zodat die worden 
gebruikt bij de definitieve vaststelling van het BFM. De Administratie neemt in deze een faciliterende 
en sturende rol op bij de communicatie en informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen. 
Het is belangrijk de procedure hiervoor en de contactpunten bij het RIZIV en de VI’s te formaliseren. 
 
De permanente WG van de FRZV en de Administratie nemen contact op met het RIZIV en via het RIZIV 
met de VI om een lijst van contactpersonen op te stellen en een procedure voor te stellen die de 
ziekenhuizen de mogelijkheid biedt om de gegevens van het RIZIV die gebruikt worden voor de 
berekening van hun BFM (of andere gegevens) te valideren, om opmerkingen te formuleren in geval 
van verschillen ten opzichte van de gegevens van het ziekenhuis, die aan de hand van de juiste tools 
en procedures onderzocht kunnen worden, en om de gegevens en de berekeningen te corrigeren. 
Hiervoor wordt een technische subwerkgroep van de permanente WG van de FRZV, met 
vertegenwoordigers van het RIZIV en de VI, in het leven geroepen. 
 

C. Interpretaties van de wetgeving zonder consensus binnen de WG: vaststellen en 
verduidelijken 

Doelstellingen 
- Bepalen voor welke interpretaties van de wetgeving er geen consensus is binnen de WG 

Individuele Dossiers teneinde om een verduidelijking van de wetgeving te vragen  
- Op eigen initiatief advies verstrekken waarin mogelijkheden tot verduidelijking worden 

voorgesteld.  
 
Reeds vastgestelde punten 
 

o de behandeling van fouten in de gegevens die door de instelling verstrekt zijn, rekening 
houdend met de responsabilisering van de ziekenhuizen maar ook met de proportionaliteit 
van de sanctie 

 
Mogelijke werkwijzen: 
1) Alle opmerkingen van het ziekenhuis corrigeren. Deze werkwijze verdient de voorkeur. 

Die correcties moeten kunnen worden uitgevoerd met het bufferbudget dat nu al bestaat. 
 

2) Als we de ziekenhuizen financieel willen responsabiliseren naar aanleiding van fouten: 
 

 Toepassing van een materialiteitsdrempel in jaar t: 
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Men kan ervan uitgaan dat de fout van jaar t niet gecorrigeerd wordt als de impact van de fout een 
nog te bepalen materialiteitsdrempel niet overschrijdt. Mogelijkheden om de drempel te bepalen: 
minder dan € 100 per bed én minder dan € 50.000. 

 
 Wat met jaar t+1: 

Sanctie voor 6 maanden is voldoende. Het zou overdreven zijn om een fout van het ziekenhuis bij de 
gegevensoverdracht voor een langere tijd te sanctioneren. De Administratie corrigeert de fout vanaf 
het volgende BFM dat wordt meegedeeld, ongeacht of de wet voorziet in een herberekening of niet.  

 
Die correcties moeten kunnen worden uitgevoerd met het bufferbudget dat nu al bestaat.  

 
 

o de behandeling van fouten die te wijten zijn aan het ziekenhuis en die door het ziekenhuis 
worden vastgesteld in zogenaamde historische financieringen, met een gevolg voor de 
toekomst 

 
Op korte termijn en aangezien het om een beperkt aantal aanvragen gaat, moet er een positief gevolg 
kunnen worden gegeven aan het verzoek tot correctie van fouten die te wijten zijn aan het ziekenhuis 
en die a posteriori door het ziekenhuis werden vastgesteld in de berekeningen van zijn 'historische' 
financieringen die al jaren vastliggen, en moeten die financieringen positief gecorrigeerd worden 
vanaf het jaar waarin de opmerking werd geformuleerd, ongeacht of het gaat om een element 
waarvan de financiering oorspronkelijk in het kader van een open of van een gesloten budgettaire 
enveloppe is toegekend.  
 
Die correcties moeten kunnen worden uitgevoerd met het bufferbudget dat nu al bestaat. 
 
Op middellange termijn zal de WG vereenvoudiging van de FRZV, in het kader van de modernisering 
van de berekening van het BFM op het moment dat de ziekenhuisfinanciering hervormd wordt, zeker 
voorstellen moeten formuleren om een aantal historische elementen van het BFM te actualiseren 
teneinde het vaste deel zo veel mogelijk te beperken. 
 
Aandachtspunt: ervoor zorgen dat de authentieke bronnen (Finhosta, MZG, RIZIV, FAGG, ...) a 
posteriori kunnen worden aangepast: een strikte procedure uitwerken voor de correctie van fouten 
die a posteriori door de ziekenhuizen vastgesteld worden. 
 
 

D. Conclusies en concrete voorstellen 
 
De FRZV, die de vorige ministers hier al meermaals op wees, wil de minister wijzen op het schrijnende 
gebrek aan middelen waarover de Administratie beschikt om dit budget van om en bij de 9,5 miljard 
euro te beheren. De Administratie moet zonder verder uitstel de menselijke middelen en de 
informaticatools krijgen die onontbeerlijk zijn voor deze taak die van essentieel belang is voor de 
ziekenhuissector. 
 
Een technische subwerkgroep van de permanente WG van de FRZV moet samen met de Administratie 
concrete regels uitwerken voor feedback a priori aan alle ziekenhuizen alsook regels voor de analyse 
a priori van de nationale berekeningen en de feedback van de ziekenhuizen door een 
expertenwerkgroep: 
- Gegevens die verstrekt moeten worden 
- Concrete termijnen 
- Taken van de expertenwerkgroep en deelnemers (waaronder een beroep doen op experten) 
- Correctie van de fouten die a priori worden vastgesteld 
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Voor de behandeling van individuele dossiers (analyse a posteriori) stelt de FRZV het volgende voor: 
 
- In geval van een fout in het BFM die te wijten2 is aan de Administratie, of het nu gaat om een 

systematische fout of een individueel geval: 
o Elke positieve correctie wordt aangebracht ongeacht het ogenblik waarop de fout wordt 

vastgesteld. 
o Een negatieve correctie wordt enkel in een beperkt aantal gevallen aangebracht: 

 
 als de Administratie de fout vaststelt op het ogenblik dat het BFM verstuurd wordt of 
 als de positieve impact van de fout disproportioneel in het voordeel van het ziekenhuis 

is: de FOD moet die negatieve correctie dan binnen de 30 dagen na kennisgeving van het 
fout berekende BFM aan het ziekenhuis melden. 

 
- In geval van fouten in de gegevens die door de instelling verstrekt zijn, stelt de FRZV, rekening 

houdend met de responsabilisering van de ziekenhuizen maar ook met de proportionaliteit van de 
sanctie, het volgende voor: 
o Bij voorkeur: sowieso alle opmerkingen van het ziekenhuis corrigeren 
o Of, bij wijze van alternatief, als men de ziekenhuizen financieel wil responsabiliseren naar 

aanleiding van fouten: 
 Toepassing van een materialiteitsdrempel in jaar t: 

geen correctie van de fout in jaar t als de impact van de fout een nog te bepalen 
materialiteitsdrempel, nl. minder dan € 100 per bed én minder dan € 50.000, niet 
overschrijdt. 

 Sanctie voor 6 maanden is voldoende: de Administratie corrigeert de fout vanaf het 
volgende BFM dat wordt meegedeeld, ongeacht of de wet voorziet in een herberekening 
of niet. 

 
- In geval van fouten die te wijten zijn aan het ziekenhuis en die a posteriori door het ziekenhuis 

worden vastgesteld in zogenaamde historische financieringen, met een gevolg voor de toekomst: 
o De FRZV stelt voor om die financieringen positief te corrigeren vanaf het jaar waarin de 

opmerking geformuleerd werd, ongeacht of het gaat om een element waarvan de 
financiering oorspronkelijk in het kader van een open of van een gesloten budgettaire 
enveloppe is toegekend. 

 
Die verschillende correcties moeten kunnen worden uitgevoerd met het bufferbudget dat nu al 
bestaat. 
 
De permanente WG van de FRZV zal de rechtspraak bij de behandeling van de opmerkingen die voor 
interpretatie vatbaar zijn, documenteren naarmate de dossiers behandeld worden (concrete gevallen). 
Als er binnen de permanente WG van de FRZV geen consensus kan worden bereikt of als de huidige 
wetgeving niet aangepast wordt, zal de WG een advies uitbrengen waarin het KB BFM eventueel 
officieel geïnterpreteerd of gewijzigd wordt. 
 
De permanente WG van de FRZV en de Administratie nemen contact op met het RIZIV en via het RIZIV 
met de VI om een lijst van contactpersonen op te stellen en een procedure voor te stellen die de 
ziekenhuizen de mogelijkheid biedt om de gegevens van het RIZIV die gebruikt worden voor de 
berekening van hun BFM (of andere gegevens) te valideren en om opmerkingen te formuleren in 
geval van verschillen ten opzichte van de gegevens van het ziekenhuis, die met de juiste tools en 

 
2 Voorbeelden: fouten in de berekening, fouten in de richtlijnen die naar de ziekenhuizen werden gestuurd, 
fouten in de registratiesystemen, in de gebruikte waarden, ... 



10 
 

procedures onderzocht kunnen worden, en om ervoor te zorgen dat de gegevens en de berekeningen 
gecorrigeerd kunnen worden. Hiervoor wordt een technische subwerkgroep van de permanente WG, 
met vertegenwoordigers van het RIZIV en de VI, in het leven geroepen. 
 
Een technische subwerkgroep van de permanente WG van de FRZV zal samen met de Administraties 
een strikte procedure uitwerken voor de correctie van fouten die a posteriori door de ziekenhuizen in 
de authentieke bronnen (Finhosta, MZG, RIZIV, FAGG, ...) worden vastgesteld. 
 
Daarnaast hervat de WG vereenvoudiging van de FRZV haar werk rond de modernisering en 
vereenvoudiging van de regels voor het vastleggen van het budget van financiële middelen. Dat werk 
moet geïntegreerd worden in het bredere kader van de hervorming van de financiering van de 
ziekenhuizen. In het kader van de modernisering van de berekening van het BFM zal men zich ook 
buigen over de onderlinge verbanden tussen de verschillende onderdelen van het BFM en over de 
actualisering van bepaalde elementen van het BFM, waarvan de financiering vandaag de dag als 
historisch wordt beschouwd. 
 
De FRZV zal daarbij vertrekken vanuit zijn voorgaande adviezen inzake modernisering en 
vereenvoudiging. 
Er wordt voorgesteld om een proces van progressieve modernisering (tijdslijn) te doorlopen en te 
beginnen bij de 'quick wins' die al van bij de vastlegging van het BFM op 1/7/2022 zouden kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
Door de covidcrisis is dit een uitgelezen moment om te werken aan de procedures en regels rond de 
berekening aangezien dezelfde gegevens van 2019 de facto gedurende drie jaar gebruikt zullen 
worden, nl. in de berekening van de BFM van 1/7/2021, 2022 en 2023.   
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