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Wijzigingen Riziv simulatie 

Nieuwe berekening: aanpassing forfait bij uitbreiding of wijziging RVT 

Het instellingenscherm is uitgebreid zodat bij forfaits ook de erkenningen kunnen worden ingevuld.   
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Op basis hiervan zal het systeem automatisch berekenen welke impact dit heeft op welk facturatiejaar.  Dit 

kan je terugvinden in het nieuwe tabblad Wijzigingen erkenning van de simulatie.  Hier zie je ineens alle 

wijzigingen die de aanpassing tot gevolg heeft. 

 

Er is voor gezorgd dat de impact hiervan mee in rekening wordt gebracht wanneer er een forfait wordt 

gesimuleerd en tevens is dit mee opgenomen op de afdruk Riziv. 
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Volgende wijzigingen zijn gebeurd aan de Riziv forfait simulatie: 

1. Nieuwe anciënniteitsschalen: er zijn nieuwe anciënniteitschalen voor anciënniteit lager dan 4 jaar 

en hoger dan 14 jaar van toepassing. 

2. Nieuwe barema’s de laatste barema’s zijn opgenomen in het pakket. 

3. De personeelsnormen zijn aangepast naar de laatste wetgeving, die zowel in de berekening forfait 

als in de berekening personeelsnorm. 

 

4. Toevoeging van Deel E3: hiervoor zijn minstens 25 Cd’s nodig, wanneer hier niet aan voldaan is zal 

het systeem dit ook weergeven en geen referentiepersoon in rekening brengen.  Wanneer er wel 

aan voldaan is kan de gebruiker kiezen welke functie hiervoor moet worden genomen.  Van deze 

functie wordt het barema genomen om in rekening te brengen bij deel E3. 
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5. Deel Z4 is opgenomen in de simulatiemodule: dit houdt de financiering van de normverhoging RVT 

in. 

Verder zijn er nog kleine wijzigingen aangebracht om het gebruiksgemak van de simulatiemodule verder te 

verhogen. 

 


