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BETREFT : Uitstel en opschorting Registraties FOD VVVL

Mevrouw, Mijnheer, Dokter
Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity met vertegenwoordigers van alle
overheden, Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere
experten, is nog steeds actief en komt elke dag samen om de situatie van de
ziekenhuissector te monitoren en de nodige maatregelen tot regulatie te nemen.
Binnen dit Comité en op vraag van de verschillende ziekenhuiskoepels is er een overleg
geweest over de verschillende registraties die door de FOD VVVL beheerd worden. Hierin
werden ook de verschillende omzendbrieven omtrent de registraties die sedert maart 2020
naar de sector verstuurd zijn, besproken.
Met deze rondzendbrief wensen wij u in kennis te stellen van bijkomende beslissingen en
herbevestigingen die genomen zijn door het Comité in samenspraak met en op vraag van de
verschillende ziekenhuiskoepels met betrekking tot de registraties:
1. MZG
De reeds gemelde verschuivingen van de uiterlijke termijnen voor het indienen van deze
gegevens blijven behouden:
•
•
•

MZG 2019/2: Indienen tegen uiterlijk eind november 2020
MZG 2020/1: Indienen tegen uiterlijk eind januari 2021
MZG 2020/2: Indienen tegen eind mei 2021 (deadline voorzien in het KB van 27
april 2007)

De registratie blijft verplicht op alle gebruikelijke eenheden en dus niet enkel op covid19-eenheden.
2. VG-MZG
Zoals reeds gemeld is er geen verplichting voor het indienen van de VG-MZG voor de
periode van 1 maart t.e.m. 15 maart 2020.
In tegenstelling tot wat reeds gecommuniceerd was, wordt nu ook de registratieperiode
van 1 juni 2020 t.e.m 15 juni 2020 niet verplicht gesteld.
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3. Finhosta
Naar aanleiding van een advies van de FRZV met betrekking tot de Financiële Gegevens,
kunnen wij meedelen dat het indienen van de gegevens worden verschoven naar de
volgende einddata:
Voor de gegevens 2019 :
-

Gegevens Revisor : 31 december 2020
Gegevens Budget : 31 december 2020
Jaarlijkse Gegevens : 31 december 2020
Blok Sociale Akkoorden : 31 december 2020

Voor de gegevens 2020 :
-

Gegevens Revisor : 30 november 2021
Gegevens Budget : 30 november 2021
Jaarlijkse Gegevens : 30 november 2021
Blok Sociale Akkoorden : 30 november 2021

4. MPG
Zoals reeds gecommuniceerd werden de uiterlijke termijnen voor het indienen van deze
gegevens reeds verschoven naar:
•
•
•

MPG 2019/2: Indienen tegen uiterlijk eind september 2020
MPG 2020/1: Indienen tegen uiterlijk eind december 2020
MPG 2020/2: Indienen tegen eind maart 2021 (deadline voorzien in KB).

In tegenstelling tot bovenstaande en met betrekking tot MPG werden de volgende
beslissingen genomen:
•

MPG 2019/2: Indienen tegen uiterlijk eind september 2020. Deze termijn blijft
behouden.

•

MPG 2020 en volgende worden niet meer verplicht gesteld en dit voor
onbepaalde duur. Dit zal herbekeken worden in afwachting van interfederale
afspraken over een nieuw systeem voor zorgverstrekkingen voor de
psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en de psychiatrische afdelingen in de algemene
ziekenhuizen (PAAZ).
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5. MUG/ PIT- registratie
Zoals wij u in de vorige rondzendbrieven dd. 16/03/2020 met kenmerk DBI/OMZCTRL/N.02_20 en 05/05/2020 met kenmerk DBI/OMZ-CIR/N.06_20, lieten weten, is de
MUG/PIT registratie opgeschort t.e.m 31 augustus 2020.
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de volgende beslissing:
•

De MUG/PIT registratie wordt voor onbepaalde duur opgeschort voor de
MUG/PIT-interventies vanaf 1 maart 2020 en dit in afwachting van hun inkanteling
op het EMSR-platform (cfr. Ambureg). Dit betekent dat alle MUG/PIT registraties
in orde moeten zijn voor de MUG/PIT-interventies tem eind februari 2020.

6. Basisprincipes
De basisprincipes die waren opgenomen in de vorige rondzendbrief blijven behouden:
•
•

Vrijwillig registeren van de VG-MZG registratie, de MUG/PIT-interventies en de
MPG-registratie blijft mogelijk.
Alle controles m.b.t. de MZG-linken zullen worden aangepast .

Voor bijkomende informatie kunt U steeds contact opnemen met uw desbetreffende
ziekenhuiskoepel en/of via de generieke mailboxen van de verschillende registratiesystemen.
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