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MEDEDELING1 2021/08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   OdB/FM/MB/RF/edw   31.05.2021 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
 
Betreft: Ziekenhuissector: problematiek van de gelijkwaardigheid van de 

wetgevingen die van toepassing zijn op ziekenhuizen en bijkomende 
opdracht inzake de berekening van het afdrachtenpercentage van de 
ziekenhuizen met betrekking tot de voorschotten toegekend in het 
kader van COVID-19 (omzendbrief FOD en RIZIV van 9 maart 2021 en 
30 maart 2021) 

 
Deze mededeling behandelt allereerst de kwestie van de gelijkwaardigheid van de 
verschillende wetgevingen, met betrekking tot de voorstelling van de jaarrekening 
en de waarderingsregels, die van toepassing zijn op de verschillende rechtsvormen 
van ziekenhuizen.  
 
In het tweede deel gaat deze mededeling in op Mededeling 2021/05 van 29 maart 
2021 betreffende de opdracht vastgelegd bij de omzendbrief van het RIZIV en de 
FOD Volksgezondheid van 9 maart 2021 betreffende de bevestiging door de 
bedrijfsrevisor van de berekening van het afdrachtenpercentage uitgevoerd door 
het betreffende ziekenhuis in het kader van de voorlopige afrekeningen.  
 
Kwestie van de gelijkwaardigheid van wetgeving 
 
Binnen de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen worden momenteel 
besprekingen gevoerd om de sectorale regels voor ziekenhuizen aan te passen aan 
het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV. De sectorale 
boekhoudregels voor ziekenhuizen, waarvan de meeste een vzw zijn, zijn 

 
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend.  
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vastgelegd in het KB van 19 juni 2007 (BS 29/06/2007) betreffende de 
jaarrekeningen van de ziekenhuizen. Het koninklijk besluit van 6 maart 2007 
(BS 24/04/2007) bepaalt de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 
voor de ziekenhuizen. Desalniettemin wordt vastgesteld dat de boekhoudkundige 
bepalingen die gelden voor ziekenhuizen met de rechtsvorm van een vzw 
verschillen van de bepalingen van de WVV-wetgeving, hetgeen resulteert in 
verschillende vormen van jaarrekeningen. 
 
De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen zal met het oog op harmonisatie 
een aantal wijzigingen voorstellen met betrekking tot de voorstelling en structuur 
van de jaarrekening en de waarderingsregels. Zo zal de sectorale wetgeving voor 
ziekenhuizen gelijkwaardig worden aan de WVV-boekhoudwetgeving en bijgevolg 
zullen ziekenhuizen die een vzw zijn, kunnen afwijken van het model van 
jaarrekening voorzien in het KB van 29 april 2019 en het S-vzw-model kunnen 
gebruiken en zullen zij niet langer de WVV-boekhoudregels moeten volgen, maar 
enkel hun sectorale regels. Deze wijzigingen zouden moeten worden toegepast in 
het rekeningenstelsel en de boekhouding van de ziekenhuizen vanaf 1 januari 
2023 en in de gegevensinzameling FINHOSTA voor het boekjaar 2023, verricht in 
2024. 
 
Voor de certificering van de jaarrekening over de boekjaren 2020, 2021 en 2022, 
en voor zover het ontwerp van wijziging van het KB betreffende de ziekenhuizen 
gevolgen kan hebben voor het jaar 2023, wordt de commissaris geconfronteerd 
met het feit dat er momenteel geen gelijkwaardigheid bestaat tussen de sectorale 
boekhoudregels voor ziekenhuizen en de bepalingen van het KB van 29 april 2019 
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). 
 
Opdracht met betrekking tot de beoordeling van de door het ziekenhuis 
vastgestelde berekening van het afdrachtenpercentage 
 
Ter herinnering: in de huidige context van de  Covid-19-gezondheidscrisis werden 
financiële middelen toegekend aan ziekenhuizen zodat zij het hoofd kunnen 
bieden aan de bijkomende kosten en/of de daling van de inkomsten ten opzichte 
van hun gebruikelijke werking. Deze financiële middelen werden toegekend onder 
de vorm van thesaurievoorschotten. Naar aanleiding van de verzending van de 
eerste voorlopige afrekeningen voor het eerste semester van 2020 door de FOD 
Volksgezondheid is gebleken dat er significante verschillen bestaan tussen de 
retrocessiepercentages (afdrachtenpercentages) die door de ziekenhuizen 
worden berekend en gebruikt om de impact van de vermindering van de 
afhoudingen op de honoraria te berekenen, en de percentages berekend door de 
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FOD. Het RIZIV en de FOD willen derhalve de bedrijfsrevisoren inschakelen om de 
consistentie van de door het ziekenhuis vastgestelde berekening te verifiëren.  
 
Om ervoor te zorgen dat de beroepsbeoefenaars bij de uitvoering van deze 
beoordeling een gemeenschappelijke aanpak hanteren, werkt de werkgroep van 
het Instituut rond de ziekenhuissector momenteel, in overleg met het RIZIV en de 
FOD Volksgezondheid, een voorstel van leidraadmodel uit omtrent de uit te 
voeren werkzaamheden, alsook een voorstel voor de toe te passen 
beroepsnormen en een voorstel voor een model van het op te stellen verslag, op 
basis van ISRS 4400. Deze documenten zullen vóór eind 2021 ter beschikking 
worden gesteld.   
 
Ondanks de omzendbrief van de FOD en het RIZIV van 30 maart 2021 tot wijziging 
van de omzendbrief van 9 maart 2021 en ondanks de aanbeveling in mededeling 
2021/05 om zich te onthouden van elke beoordeling in afwachting van meer 
precieze informatie die zou worden meegedeeld na overleg met het RIZIV en de 
FOD Volksgezondheid, heeft deze laatste aan het IBR meegedeeld dat hij reeds 
een aantal verslagen van bedrijfsrevisoren heeft ontvangen. Ter herinnering: het 
uitbrengen van deze verslagen beantwoordt niet aan de aanbeveling 
geformuleerd in mededeling 2021/05, namelijk het zich onthouden van elke 
beoordeling in afwachting van de terbeschikkingstelling van modeldocumenten 
opgesteld in overleg met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.  
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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