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MEDEDELING1 2020/26 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   LA/MB/IV/RF/jv    10.12.2020 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Informatie over de lopende projecten binnen het IBR met betrekking 

tot de opdrachten van de bedrijfsrevisor in de ziekenhuissector 
(koninklijk besluit van 30 oktober 2020 en VIPA - Covid-19) 

 
Aan de bedrijfsrevisoren en commissarissen in erkende ziekenhuizen 
 
Zowel de federale als de Vlaamse overheid (VIPA - Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) kennen financiële “Covid”-
tegemoetkomingen toe aan ziekenhuizen waarbij zij van de bedrijfsrevisor, al dan 
niet in de hoedanigheid van commissaris, verwachten om deze bedragen te 
beoordelen. 
 
Via de “werkgroep ziekenhuizen” is het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in 
overleg met deze overheden om deze opdracht nader te omschrijven.  
 
Het is raadzaam om in afwachting van deze verduidelijking gebeurlijke verzoeken 
van ziekenhuizen tot uitvoering van deze beoordeling in beraad te houden. 
 
De regeling van de beide tegemoetkomingen wordt hierna samengevat. 
 
Koninklijk besluit van 30 oktober 2020 
 
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 

 
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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gebruikelijke werking. Deze financiële middelen werden toegekend onder de vorm 
van thesaurievoorschotten. 
 
Het bedrag van deze voorschotten zal worden geregulariseerd overeenkomstig 
het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 dat de nadere regels voor de toekenning 
van een uitzonderlijke federale tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader 
van de Covid-19-epidemie vaststelt. 
 
In dit verband bepaalt het KB meer bepaald dat de FOD aan het ziekenhuis en/of 
de auditor van het ziekenhuis bijkomende uitleg kan vragen over het 
retrocessiepercentage (afdrachtenpercentage) dat door de ziekenhuizen wordt 
gebruikt om de impact van de vermindering van de afhoudingen op de honoraria 
te berekenen. 
 
In dit stadium begrijpen we dat de tussenkomst van de auditor niet systematisch 
zal zijn, maar zal volgen op de controles en de aanvraag van de FOD. Niettemin 
bereidt de werkgroep van het Instituut rond de ziekenhuissector momenteel 
modeldocumenten voor die als voorbeeld ter beschikking zullen worden gesteld. 
 
Bovendien wordt binnenkort een advies van de Federale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) over de boekhoudkundige verwerking van de 
Covid-19-voorschotten verwacht. Dit advies moet worden gevolgd door een 
omzendbrief van de FOD Volksgezondheid. 
 
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) 
 
In de huidige context van de Covid-19-gezondheidscrisis hebben de ziekenhuizen 
in het Vlaamse Gewest in juli 2020 een forfaitaire subsidie ontvangen (conform 
het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 20202 en het ministerieel besluit 
van 30 oktober 20203). Naast dit vaste subsidiebedrag kunnen instellingen ook een 
bijkomend subsidiebedrag krijgen voor gemaakte kosten die hoger zijn dan de 
kosten die door het vaste bedrag worden gedekt. 
 
Ziekenhuizen hebben tot 31 december 2020 de tijd om hun aanvraag tot 
toekenning van bijkomende vergoedingen in te dienen op basis van een door het 

 
2 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot vaststelling van de regels voor de toekenning 

van een subsidie aan residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19- epidemie. 

3 Ministerieel besluit van 30 oktober 2020 tot nadere en bijkomende bepaling van de 
uitgavenposten die aanleiding kunnen geven tot een bijkomende subsidie als vermeld in artikel 6 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020. 
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VIPA meegedeelde lijst van subsidiabele kosten. Het is de bedoeling dat het 
uitgavenoverzicht dat aan de aanvraag ten grondslag ligt, moet worden 
beoordeeld door de revisor van het ziekenhuis.  
 
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, in overleg met het VIPA, een voorstel van 
leidraadmodel uit omtrent de uit te voeren werkzaamheden, een voorstel van 
aanpak van het dekkingspercentage en de toe te passen normen. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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