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BETREFT : Opschorting VG-MZG december 2021 & Uitstel deadline MZG 2022/1

Mevrouw, Mijnheer, Dokter
Met deze rondzendbrief wensen wij u in kennis te stellen van bijkomende beslissingen m.b.t.
de registratie van de VG-MZG voor de periode december 2021 alsook inzake de deadline
voor het indienen van de gegevens MZG 2022/1:
A. Opschorting VG-MZG periode december 2021
Er is geen verplichting voor het indienen van de VG-MZG voor de periode van 1 december
2021 t.e.m. 15 december 2021. Zonder verder tegenbericht van onze kant zal de
eerstvolgende verplichte registratieperiode VG-MZG de periode van 1 tot en met 15 maart
2022 zijn.
Controles m.b.t. de VG-MZG zullen worden aangepast voor de registratieperiode van
december 2021.
B. Uitstel deadline indienen MZG 2022/1
Zoals aangegeven in de rondzendbrief van 14 januari 2021 met als titel ‘Uitstel MZG 2021’
(referentie: DBI/OMZ-CIR/N 01_21) werden de deadlines voor MZG 2021 als volgt bijgesteld:
•

MZG 2021/1: indienen tegen uiterlijk eind mei 2022 (in plaats van eind
november 2021)

•

MZG 2021/2: indienen tegen uiterlijk eind november 2022 ( in plaats
van eind mei 2022).

Gezien de huidige evolutie van de COVID-19-crisis heeft de dienst Data & Beleidsinformatie
beslist de deadline voor het indienen van de MZG 2022/1 eveneens uit te stellen. Voor deze
registratieperiode verlenen wij een uitstel van drie maanden op de deadlines opgenomen in
het K.B. namelijk:
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•

MZG 2022/1: indienen tegen uiterlijk eind februari 2023 (in plaats van
eind november 2022)

Het team Datamanagement van de dienst Data & Beleidsinformatie staat steeds ter uwer
beschikking voor vragen of bijkomende informatie. U kunt hiervoor terecht bij één van de
medewerkers via onze generieke mailbox (info.rhmzg@health.fgov.be).
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