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Inleiding

De oprichting van het systeem “Mediprima” heeft tot doel de behandeling van de medische 
hulp die door de OCMW’s wordt toegekend aan behoeftige personen te vereenvoudigen, te 
rationaliseren en te verbeteren. Mediprima kadert in de hervormingen van de terugbetaling 
van de kosten voor medische hulp aan de OCMW’s.

Dit initiatief, opgezet door de POD Maatschappelijke Integratie, is een samenwerking 
tussen verschillende partners:

Deze gebruikershandleiding beschrijft het systeem “Mediprima” en maakt u wegwijs 
in de verschillende etappes van dit proces. (als OCMW of als zorgverlener)

•	 De OCMW’s;
•	 De POD MI;
•	 De zorgverstrekkers;
•	 De HZIV;
•	 De KSZ;
•	 De ziekenfondsen;

•	 Het CIN;
•	 eHealth;
•	 De DAV;
•	 Het RIZIV;
•	 De gebruikers.
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1 Basisbegrippen

1.1.    Medische hulp 
Medische hulp is de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van de medische 
 kosten van de personen die beroep doen op een OCMW. Deze (financiële) hulp 
wordt niet rechtstreeks aan de betrokken persoon gestort. Medische hulp heeft 
tot doel de begunstigde toegang te geven tot de medische zorgen (raadpleging 
bij een arts, hospitalisatie, medicijnen in een apotheek, kinesitherapiesessies...)  
via de betaling van de medische prestaties.

De federale Staat - vertegenwoordigd door de POD MI – neemt een deel van de 
kosten van deze medische hulp voor haar rekening.

1.2.    Dringende Medische Hulp
Volgens de wet1, is Dringende Medische Hulp, (DMH genoemd), een vorm van 
 sociale bijstand uitsluitend voorbehouden voor buitenlandse personen die  illegaal 
verblijven, dat wil zeggen buitenlandse personen die geen geldige verblijfstitel 
(meer) hebben in België.

Volgens het Koninklijk Besluit2 dekt Dringende Medische Hulp uitsluitend  medische 
prestaties, de hospitalisaties met de kosten voor  verblijf en voeding inbegrepen. 

De DMH omvat curatieve, maar ook preventieve zorgen. Zo kunnen 
 kinesitherapiesessies, medische onderzoeken... eveneens aanzien worden als 
 dringende zorgen, op voorwaarde dat zij gedekt worden door een attest van 
 Dringende Medische Hulp.

Tot slot wordt, voor de behandeling van besmettelijke ziekten, de continuïteit van 
de zorgen ook aanzien als dringende zorgen.

De toepassing van deze reglementering (DMH) moet aangetoond worden door 
een certificaat of attest van Dringende Medische Hulp. Dit attest moet verplicht 
worden afgeleverd door een door Volksgezondheid erkende (tand)arts die over een  
RIZIV-identificatienummer beschikken.

Bij farmaceutische kosten moet er eveneens een attest van dringende medische 
hulp van de voorschrijvende arts afgeleverd te worden.

Bovendien mag Dringende Medische Hulp niet worden verward met medische 
hoogdringendheid.

1.3.    Medische hoogdringendheid
Wanneer de zorgen niet kunnen worden uitgesteld, spreekt van medische 
 hoogdringendheid. Deze hoogdringendheid wordt niet bepaald door een 
 wetgeving, maar door de praktijk.

1 Art. 57 § 2, 1° van de organieke wet voor OCMW’s van 08/07/1976.
2 Koninklijk besluit van 12.12.1996 inzake Dringende Medische Hulp.
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Zo kan de hoogdringendheid in de medische zin worden gedefinieerd als de 
fysieke toestand van een patiënt waarbij een onmiddellijke interventie vereist 
is omdat het risico bestaat dat de vitale functies van de patiënt in gevaar zijn of 
omdat dringend en onontbeerlijk technische handelingen vereist zijn om verdere 
complicaties bij de patiënt te voorkomen.

1.4.    Personen die kunnen genieten van medische hulp 
Er bestaan 3 categoriën personen die kunnen genieten van medische hulp.

•	 Personen die illegaal verblijven:
Personen die illegaal verblijven die behoeftig zijn en zorgen nodig hebben 
kunnen dringende medische hulp (DMH) genieten. Dit is in principe de enige 
vorm van hulp die zij genieten.

•	 Niet-verzekerde hulpvragers OCMW:
Personen die een beroep doen op het OCMW (met inbegrip van de legaal 
 verblijvende vreemdelingen) en niet - of niet meer - verzekerd zijn bij een 
 verzekerings-instelling of ziekenfonds, die er niet meer door verzekerd kunnen 
worden en die in een toestand van financiële armoede verkeren.

•	 Verzekerde hulpvragers OCMW:
Personen die een beroep doen op het OCMW (met inbegrip van de 
 vreemdelingen met een legaal verblijfsstatuut) en die bij een ziekenfonds 
 verzekerd zijn, maar die behoeftig zijn, waardoor zij het gedeelte van de 
ziekenhuis- , medische of farmaceutische  kosten die ten hunner laste blijven, 
niet kunnen betalen.

1.5.    Zorginstellingen
De term zorginstellingen is een algemene benaming die alle instellingen dekt 
waar er medische zorg verleend wordt3.

1.6.    Gewoonlijk en effectief verblijf
De gewoonlijke en effectieve verblijfplaats is de woning of plaats waar een  persoon 
(met zijn gezin) gewoonlijk verblijft. De bepaling van de gewoonlijke en effectieve 
verblijfplaats gebeurt op basis van objectieve feiten vastgesteld tijdens het sociaal 
onderzoek.

1.7.     De principiële beslissing en de waarborg voor de tenlasteneming van het 
OCMW
Een principiële beslissing is een beslissing van het OCMW waarbij deze zijn 
 bevoegdheid erkent én te kennen geeft dat de betrokkene behoeftig is. Het  betreft 
dus een beslissing genomen (door de Raad of via delegatie) na het voeren van een 
sociaal onderzoek. Een principiële beslissing bevat evenwel geen enkele dekking. 

Wanneer er specifieke medische hulp wordt vastgelegd en een betaalverbintenis 
wordt afgeleverd, dan spreekt men van een waarborg voor de tenlasteneming.

3  De zorginstellingen zijn gedefiniëerd in artikel 1, §3° van de wet van 02/04/1965 betreffende het ten laste nemen 
van de steun verleend door de OCMW’s als : 
Elke instelling of afdeling van een instelling waarin, met of zonder  hospitalisatie, een diagnose wordt gesteld of een 
pathologische toestand wordt behandeld..
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2 Basisregels

2.1.    45-dagen regel
Om een tenlasteneming van de medische en farmaceutische kosten door de staat 
te verzekeren, moet het OCMW een beslissing nemen binnen een termijn van  
45 dagen vanaf de datum van aanvang van de verstrekking van verzorging.

De periode begint op de dag van de opname voor de hospitalisatie of op de dag 
van de medische prestatie voor de andere zorgen.
De kosten voor verleende hulp gedurende een periode van meer dan 45 dagen 
vóór het besluit worden niet tenlaste genomen door de staat.

2.2.    1 beslissing per persoon
Een elektronische beslissing tot medische tenlasteneming wordt voor elke 
 begunstigde afzonderlijk ingevoerd.

2.3.    De tenlasteneming van het OCMW
Het OCMW heeft het recht om zijn tussenkomst uit te breiden tot andere kosten, 
buiten RIZIV-nomenclatuur bijvoorbeeld, of meer te betalen dan het RIZIV-tarief. 
Deze bedragen zullen niet worden terugbetaald door de Staat en zullen ten laste 
 blijven van het OCMW (wanneer deze aanvaard heeft ze te dekken). Deze dekking 
 gebeurt dus op de eigen fondsen van het OCMW.

De kosten die niet gedekt zijn door een beslissing tot tenlasteneming van een 
OCMW, blijven ten laste van de patiënt. De beslissing van het OCMW is dwingend, 
zelfs voor de kosten die de Staat (POD MI) ten laste neemt.

2.4.    Terugbetaling door de Staat (POD MI)
De algemene regel is dat de Staat de medische kosten ten laste neemt van de 
 personen die medische hulp genieten. Dit geldt enkel voor het bedrag dat ten laste 
genomen wordt door de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Zo mogen enkel de prestaties waarvoor een code of pseudo-code bestaat in de  
RIZIV-nomenclatuur4 in aanmerking genomen worden voor een tenlasteneming door 
de POD MI. De terugbetaling van deze prestaties zal aan het maximumtarief van het 
RIZIV gebonden zijn. 

2.5.    Bevoegdheidsregels
In principe is het bevoegde OCMW dat van de gemeente waar de aanvrager zijn 
gewoonlijke en effectieve verblijfplaats heeft.

Ook voor de personen die illegaal verblijven is het OCMW van de gemeente waar 
de persoon zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft het centrum dat  bevoegd is om de 
 aanvraag tot toekenning van dringende medische hulp te  behandelen.
De uitzonderingsregels van de wet van 02/04/1965 blijven van toepassing5.

4  http://www.riziv.fgov.be/care/nl/nomenclature/
5  Het OCMW onderzoekt de territoriale bevoegdheid krachtens de bepalingen van de wet van 02/04/1965 en brengt 

het OCMW op de hoogte dat territoriaal bevoegd is volgens de bepalingen in artikel 58, §3 van de organieke wet 
betreffende de OCMW’s van 08/07/1976.
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2.6.    Wijziging van de rechten van een beslissing
Elke vermindering van de rechten kan slechts in werking treden op de dag d+1, 
m.a.w. de eerstvolgende dag na de wijziging.
Elke uitbreiding van de rechten treedt dan weer in werking op de dag zelf.

Een retroactieve wijziging van de rechten van de beslissing kan enkel als het een 
verhoging van de rechten tot gevolg heeft. Het OCMW kan dus nieuwe rechten 
toekennen met terugwerkende kracht van maximum 45 dagen, uitgezonderd in 
geval van een rechterlijke beslissing.

Een beslissing kan dus niet met terugwerkende kracht gewijzigd worden met 
 vermindering van de rechten.
Het OCMW kan eveneens de dekking uitbreiden van een beslissing die de dag van 
de wijziging niet meer actief is.

2.7.    “Garantie voor zorgverstrekkers”
De zorgverstrekker heeft de waarborg dat de behandelingen, raadplegingen en 
zorgen die hij verstrekt overeenkomstig de voorwaarden van de elektronische 
beslissing, ten laste zullen worden genomen, ook al wijzigt (beperkt) het OCMW in 
de toekomst de rechten.

Zo zal een zorgverstrekker die medische zorgen verleend heeft op basis van de 
raadpleging van een beslissing tot medische tenlasteneming, vóór de wijziging 
in het systeem werd doorgevoerd, de waarborg hebben dat hij vergoed wordt 
voor zijn prestaties. In dit geval zal de factuur van de zorgverstrekker door de HZIV 
betaald worden. Deze garantie is echter beperkt tot 30 dagen.

3 Doelstellingen Mediprima 

3.1.    De hervorming Mediprima heeft meerdere doelen 
•	 De informatisering van de beslissing tot tenlasteneming:

Deze beslissing wordt door het OCMW ingevoerd in het systeem Mediprima, 
waardoor het zich  ertoe verbindt (volledig of gedeeltelijk) de medische  kosten 
van de personen in  financiële moeilijkheden ten laste te nemen. Dit alles 
 overeenkomstig de  reglementaire modaliteiten.

•	 De financiële overdracht naar de HZIV:
De betaling van de tussenkomst van de Staat in de tenlasteneming van de 
 medische kosten voor personen die een beroep doen op het OCMW, wordt 
overgedragen naar de HZIV, in plaats van naar de OCMW’s.

•	 De verbetering van de controles via:
•	 Een gecentraliseerde databank die het onmogelijk maakt om gelijktijdig 

 tussenkomst aan te vragen bij verschillende OCMW’s.
•	 Systematische controles van de facturen door de HZIV op basis van de 

 ZIV-regels die van kracht zijn en op basis van de gegevens in van deze 
 databank.
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3.2.    Driedubbele waarborg
De elektronische beslissing tot tenlasteneming van de zorgen vertegenwoordigt 
een driedubbele waarborg:

•	 Verzekering van toegang tot medische hulp voor de persoon die medische 
hulp aanvraagt:
Dit binnen de grenzen die omschreven zijn in de elektronische beslissing tot 
tenlasteneming van de zorgen.

•	 Verzekering tot terugbetaling voor de zorgverstrekker:
De zorgverstrekker heeft de verzekering dat de behandelingen,  raadplegingen 
en zorgen die hij verstrekt overeenkomstig de voorwaarden van de  elektronische 
beslissing, ten laste zullen worden genomen.

•	 Verzekering voor het OCMW:
Het deel dat door de Staat ten laste wordt genomen zal rechtstreeks aan de 
zorgverstrekker betaald worden.

3.3.    Doel van de wijzigingen
Deze fundamentele wijzigingen hebben in het bijzonder tot doel:
•	 De vereenvoudiging van de uitwisselingen tussen de verschillende actoren 

door de stromen te rationaliseren en te informatiseren:
•	 De directe en elektronische toegang van alle actoren (inclusief 

 zorgverstrekkers) tot de beslissing tot tenlasteneming van het OCMW 
 (inclusief de gestelde grenzen aan deze tenlasteneming).

•	 Een geharmoniseerde procedure.
•	 Dezelfde informatie voor alle betrokkenen, een grotere transparantie.
•	 De snelheid van gecentraliseerde informatie.
•	 De systematische controle van de facturen door de HZIV.
•	 Een vereenvoudigde behandeling van de facturen voor de OCMW’s.

•	 Vermindering van de administratieve last:
•	 Voor de OCMW’s: 

-  Minder controles van facturen, medische prestaties en de complexe 
 tarificatie hiervan.

•	 Voor de zorgverstrekkers:
-  Eenvoudige raadpleging van het bestaan van ten lastename van  medische 

hulp en van het bevoegde OCMW;
-  Het versturen van de facturen naar de HZIV voor de OCMW-cliënten die 

medische hulp genieten.

•	 De rechtszekerheid voor de actoren :
•	 Beslissingen van het OCMW worden erkend door de andere actoren.
•	 Zorgverstrekkers die de databank van de beslissingen hebben geraadpleegd, 

zijn op de hoogte van de modaliteiten volgens welke zij worden terugbetaald.
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•	 De snellere betalingen:
•	 Meestal één enkel contactpunt (de HZIV) voor de betaling van de facturen;
•	 Vermindering van de financiële last voor de OCMW’s. Zij moeten het gedeelte 

van de Staat niet meer voorschieten;
•	 Een waarborg voor de zorgverstrekkers dat de prestaties sneller zullen 

betaald worden.

•	 De automatische controle van de uitgaven inzake medische hulp:
•	 Invoering van geautomatiseerde controles door HZIV op de facturen voor 

 gezondheidszorg..

•	 De vermindering van de hinderpalen voor de toegang tot de gezondheidszorg 
voor de begunstigde van de sociale hulp.

3.4.    Harmonisering van de procedures tot tenlasteneming van medische hulp
Het project voorziet in een grondige herziening van het behandelingscircuit van 
de medische kosten door ervoor te zorgen dat alle actoren voortaan werken in 
een  eenvormig en geïnformatiseerd systeem: Mediprima. Dit systeem dekt het 
 geautomatiseerde beheer van de medische hulp.

Het project vormt een centrale en gecentraliseerde databank, die rechtstreeks 
gevoed wordt door alle OCMW’s met al hun beslissingen tot tenlasteneming van 
de medische hulp, de dekkingen en de bijzondere voorwaarden hiervan.

Deze databank wordt dus de authentieke bron voor alle beslissingen van de 
 OCMW’s op het vlak van medische hulp. 

De informatie die zij bevat heeft vooral betrekking op:

•	 De identificatie van de patiënt of begunstigde;
•	 Het OCMW dat de beslissing genomen heeft;
•	 De geldigheidsdatum van de beslissing tot dekking;
•	 De tenlastenemingspercentages door de federale Staat, vertegenwoordigd 

door de POD MI;
•	 De status van de persoon;
•	 Het bestaan van een juridische beslissing;
•	 De verzekerbaarheid van de persoon;
•	 Het inkomen dat al dan niet hoger of gelijk is dan het leefloon;
•	 De beslissingen tot dekking van de OCMW’s, geïndividualiseerd per categorie 

van medische zorg:
•	 Hospitalisaties;
•	 Ambulante zorgen;
•	 Algemene geneeskunde;
•	 Paramedische prestaties;
•	 Farmaceutische kosten;
•	 Protheses;
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•	 Medisch vervoer;
•	 Diversen.

Deze authentieke databank is toegankelijk voor alle partners in de  afhandeling 
van de medische hulp die haar zullen raadplegen of gebruiken.

Het betreft hier de OCMW’s die haar moeten voeden met hun beslissingen, maar 
ook de zorgverstrekkers die haar moeten consulteren en in een latere fase de VI, 
de HZIV, de POD MI ...

Het terugbetalingscircuit van de medische kosten is grondig gewijzigd en 
 geautomatiseerd:
•	 De HZIV wordt de betalingsinstelling van de tussenkomst van de Staat. 

De  betaling van het gedeelte van de Staat door de HZIV wordt niet meer 
 voorgeschoten door het OCMW.

•	 De facturen van de zorgverstrekkers worden op termijn6 geïntegreerd in een 
elektronisch facturatiecircuit dat de hulp beheert, van de verzender – de 
 zorgverlener - tot aan het OCMW.

3.5.    De fasering
Gelet op de omvang van het project, is een fasering noodzakelijk.

•	 Fase 1
Deze fase betreft de tenlasteneming van alle ziekenhuisfacturen van de 
 personen die geen ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten en die zich niet 
kunnen aansluiten bij een ziekenfonds in België.

Dit betreft onder andere:
•	 illegalen: vreemdelingen in het Rijk verblijvend zonder geldige verblijfstitel;
•	 personen wiens verzoek om regularisatie op basis van artikel 9ter  ontvankelijk 

verklaard werd;
•	 asielzoekers in financiële hulp of in een LOI (Lokaal Opvang Initiatief ).

Dit betreft zowel de hospitalisaties als de ambulante zorgen in een  verpleeginstelling.

•	 Volgende fases
De volgende fases worden uitgebreid tot alle zorgverstrekkers en alle 
 aanvragers van medische hulp bij een OCMW. In functie van de evolutie van de 
informatisering van de  verschillende verstrekkers gaat het om:
•	 verpleegkundigen;
•	 apotheken;
•	 paramedici;
•	 huisartsen;
•	 enz.

6  In de 1ste fase zullen de facturen ook nog op papieren versie naar de OCMW’s gestuurd worden.
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•	 Opmerking over de fasering:
Uit deze fasering resulteert in bepaalde gevallen dat het OCMW een 
 geautomatiseerde beslissing zal aanmaken in het systeem Mediprima én  volgens 
de klassieke weg (verzending van een elektronisch formulier A en B aan de  
POD MI) en, in andere gevallen, zal het haar beslissingen uitsluitend op de 
oude manier indienen: een elektronisch formulier A en B dat aan de POD MI 
wordt bezorgd.

Als alle zorgverleners zullen toegetreden zijn tot het systeem Mediprima en dit 
 systeem alle begunstigden van medische hulp zal dekken, zal de  tenlasteneming 
van de medische en farmaceutische kosten enkel gebeuren via de creatie door 
het OCMW van een elektronische beslissing tot tenlastenming in het systeem 
Mediprima.
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De patiënt biedt zich 
aan bij het OCMW

Wanneer een persoon verzorging nodig heeft, maar niet over voldoende middelen 
 beschikt om de medische kosten te dekken, moet hij medische hulp vragen aan zijn 
bevoegd OCMW.

Voldoet het OCMW niet aan de bevoegdheidsregels, dan speelt het de aanvraag  door aan 
het OCMW dat wel bevoegd is.

Bovendien moet de behoeftige persoon deze aanvraag indienen bij het OCMW 
 vooraleer hij zich  aanbiedt bij een zorgverstrekker zodat een besluit kan genomen en 
ingevoerd worden in de database voor de zorgverlening.

In de praktijk kan het zijn dat de patiënt die illegaal in België verblijft en/of weinig 
vertrouwd is met het administratief recht, het OCMW zal overslaan en zich spontaan 
zal aanbieden bij een zorgverlener, een dokter of de wacht van een ziekenhuis.

In functie van de ernst van zijn toestand zal de zorgverlener de persoon  doorverwijzen 
naar het bevoegd OCMW wanneer de zorgen kunnen worden uigesteld, of, bij 
 medische dringendheid, de volgens de arts, dringend noodzakelijke zorg  verstrekken 
(zie “De patiënt biedt zich aan bij de zorgverlener”).
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1 Het OCMW raadpleegt de beslissingen tot tenlasteneming
Wanneer een persoon medische hulp aanvraagt, zal het OCMW niet automatisch ingaan 
op deze aanvraag. Eerst moet de maatschappelijk werker van het OCMW, als eerste stap 
van het sociaal onderzoek via de gecentraliseerde databse Mediprima, controleren of 
de aanvrager niet reeds een dekking geniet van zijn  medische zorgen (tenlasteneming), 
ofwel bij zijn OCMW, ofwel bij een ander. 

1.1.    De territoriale bevoegdheid
In eerste instantie controleert het OCMW of het territoriaal bevoegd is om de 
 zorgen ten laste te nemen.

1.2.    Het OCMW is niet bevoegd
Wanneer dit OCMW, om een of andere  reden, van 
mening is dat het niet  territoriaal  bevoegd is, deelt 
het, binnen een termijn van vijf  werkdagen en op 
eigen initiatief, zijn  onbevoegdheid per brief mee:

•	 Aan de patiënt, 
Het OCMW deelt hem mee dat het zijn 
aanvraag heeft bezorgd aan het  bevoegde 
OCMW en vermeldt de gegevens van 
dit OCMW alsook de redenen van zijn 
 onbevegdheid.

•	 Aan het OCMW dat het bevoegd acht,
Het OCMW vermeldt ook de redenen van 
zijn onbevoegdheid.

•	  Eventueel ook aan de zorgverstrekker,
Het OCMW licht de zorgverstrekker in dat 
hij niet bevoegd is.

Wanneer het tweede OCMW de tenlasteneming van de aanvraag weigert, moet 
dat OCMW, ook binnen de vijf werkdagen, de bevoegde federale overheid of de 
dienst Bevoegdheidsconflicten van de POD MI, inlichten.

1.3.    Er zijn twee soorten raadplegingen:
De OCMW’s kunnen op twee manieren de beslissingen tot tenlasteneming 
 raadplegen:

•	 De “eenvoudige” opzoeking:
Om de laatste versie te raadplegen van de beslissing tot medische 
 tenlastenemingen voert de maatschappelijk werker van het OCMW een 
 opzoeking uit op:

•	 het INSZ-nummer van de aanvrager in combinatie met een  datum.
•	 het INSZ-nummer van de aanvrager in combinatie met een periode.

U
itz

on
derli

jke geval  

Wat als de zorgen niet 

kunnen uitgesteld worden en de 

persoon heeft niet de gelegenheid gehad 

om een aanvraag in te dienen bij zijn OCMW?

In dit uitzonderlijke geval richt de persoon, die dringend 

nood heeft aan medische zorgen, zich tot de spoedafdeling 

van een zorginstelling, waar men de medische dringendheid 

 onderzoekt. De zorginstelling raadpleegt vervolgens de database 

Mediprima om na te gaan of er reeds een beslissing tot tenl astenaming 

voor deze persoon bestaat. Is dit het geval, dan zal de zorginstelling 

contact  opnemen met het OCMW dat de beslissing heeft ingevoerd.

Vindt de zorginstelling echter geen beslissing terug, dan zal het in eerste 

instantie het bevoegde OCMW contacteren, dit is het OCMW van de 

 gemeente waar de persoon gewoonlijk verblijft.

Indien er geen gewoonlijke verblijfplaats kan worden vastgesteld en de 

aanvraag werd ingediend tijdens het verblijf in de zorginstelling, is het 

OCMW van de gemeente van de zorginstelling die bevoegd zal zijn 

om de aanvraag te onderzoeken. Op basis van haar onderzoek, 

zal dit OCMW bepalen of het effectief territoriaal bevoegd is 

steun toe te kennen. Is het OCMW van oordeel dat het 

niet bevoegd is, dan moet het een aanvraag tot 

 tussenkomst doorsturen naar het OCMW dat 

het wel bevoegd acht
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•	 Het INSZ-nummer van de aanvrager:
Een opzoeking uitvoeren op de naam van de persoon is niet mogelijk. Het 
 INSZ-nummer moet dus eerst op een andere manier gevonden worden. Dit 
kan bijvoorbeeld door een fonetische opzoeking in het Rijksregister via de KSZ.

•	 Een precieze datum:
Standaard wordt de raadplegingsdatum gehanteerd.

•	 Een periode:
Via deze functie kan de historiek van de beslissing geraadpleegd worden en 
dit voor een bepaald INSZ en een bepaalde periode.

•	 Het nummer van een beslissing tot tenlasteneming:
Elke beslissing tot tenlasteneming heeft een uniek nummer dat automatisch 
door het systeem aangemaakt wordt bij de creatie van een beslissing in de 
database.

•	 De opzoeking op “historiek”:
Via deze opzoeking kan men alle beslissingen voor de gevraagde periode en 
de betrokken persoon raadplegen. 

Een raadpleging door de medewerker van het OCMW kan volgende resultaten opleveren:

•	 Geen resultaat:
Er is nog geen beslissing tot tenlasteneming voor deze aanvrager.  
De maatschappelijk werker onderzoekt de bevoegdheid van het OCMW en 
start een sociaal onderzoek.

•	 Een technische fout:
Er wordt een foutboodschap, met vermelding van het soort fout,  teruggestuurd 
(vb. Het ingevoerd INSZ-nummer is onjuist).

•	 Eén of meerdere beslissingen voor dezelfde persoon:
Wanneer er reeds een beslissing tot medische tenlasteneming bestaat die 
 geldig is voor de persoon of wanneer er een vroegere beslissing geweest is, 
kan de medewerker van het OCMW deze beslissing onmiddelijk raadplegen.

Er zijn twee mogelijkheden:

•	 De persoon die de opzoeking uitvoerde, is medewerker van 
het OCMW dat beheerder is van de opgezochte beslissing, 
m.n. het bevoegd OCMW: In dit geval heeft hij zicht op de 
volledige inhoud van deze beslissing.

•	 De persoon die de opzoeking uitvoerde is medewerker van een 
OCMW dat niet de beheerder is: In dit geval heeft hij enkel zicht 
op beperkte informatie nl. het ondernemingsnummer (KBO) 
of de naam van het beherende OCMW, evenals de start- en 
 einddatum van de geldigheid van de laatste beslissing.

 

Het bevoegde 

OCMW haar beslissing 

wel nog wijzigen. Zo kan het 

vb. de rechten uitbreiden tot 

nieuwe soorten zorg volgens de 

medische noden van de geholpen 

persoon of een einde maken aan haar 

beslissing, indien het zich niet meer 

als bevoegd beschouwt.  

(zie “Het OCMW wijzigt 

de beslissing tot 

 tenlasteneming”)

In
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Wanneer er 

meerdere beslissingen 

voor dezelfde persoon 

gevonden worden, zal het 

systeem enkel de 15 meest 

 recente beslissingen (in 

functie van de ingevoerde 

criteria) versturen.

O
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1.4.    Het dossier maatschappelijke dienstverlening
Eenmaal het bevoegde OCMW gekend is, maakt het, om de  aanvraag tot 
 tenlasteneming te behandelen, in zijn sociale software een  dossier aan; het  dossier 
maatschappelijke dienstverlening.

Om efficiënt het sociaal onderzoek uit te voeren moet het OCMW de 
 informatiestromen van de KSZ kunnen raadplegen.

1.5.    Het OCMW voert het sociaal onderzoek uit

Om na te gaan of de persoon behoeftig is en of er een verzekering voor 
 geneeskundige verzorging is, voert de maatschappelijk werker van het OCMW een 
sociaal onderzoek7 uit. De aanvrager bezorgt de nodige documenten. 

Het OCMW noteert de relevante elementen van het sociaal onderzoek in zijn 
 verslag om de beslissing tot tussenkomst te rechtvaardigen (ook bij de inspecties 
van de POD MI in geval van een tenlasteneming door de Staat). 

Het OCMW zal enkel tussenkomen wanneer de basisvoorwaarden vervuld zijn:

•	 De staat van behoeftigheid van de aanvrager:
De aanvrager (zelfs als deze illegaal verblijft) moet, voor hij een beroep doet 
op het OCMW, eerst de middelen gebruiken die hij tot zijn beschikking heeft.

Om de staat van behoeftigheid te bepalen stelt het OCMW een financiële 
 balans op van de bestaansmiddelen en de lasten van de persoon.

•	 De verblijfssituatie van de aanvrager:
Zo kunnen illegalen, dit zijn personen die niet of niet meer over een 
 verblijfsrecht beschikken in België, alleen Dringende Medische Hulp8 (DMH) 
genieten. Het dringende karakter van de medische hulp wordt voorgeschreven 
door een door het RIZIV erkende (tand)arts en mag niet verward worden met 
de  medische urgentie9.

•	 De verzekerbaarheid van de aanvrager:
Wanneer de aanvrager is aangesloten bij een ziekenfonds (of bij een  gelijkwaardige 
instelling in het buitenland) of hij beschikt over een aanvullende verzekering, een 
reisverzekering, een verbintenis tot tenlasteneming, een borg, ... dan zijn het de 
verzekeringsinstelling, de borg, enz. die de medische kosten van de aanvrager 
 eerst ten laste moeten nemen. Het OCMW kan dan weigeren om in de medische 
kosten tussen te komen. Het kan enkel nog tussenkomen op residuaire wijze, dus 
enkel voor kosten die niet uitdrukkelijk tenlaste zijn genomen.

1.6.    De informatiebronnen van het OCMW
Naast het eigen onderzoek, kan het OCMW zich ook baseren op betrouwbare en 
gestaafde elementen die zijn verzameld door een derde, meer bepaald de sociale 
dienst van het ziekenhuis, waardoor er sneller een beslissing kan worden genomen.

7 Zie “Koninklijk besluit betreffende de elementen van het sociaal onderzoek”.
8 Wet van 08/06/1976 (OCMW) en K.B. van 12/12/1996 (DMH).
9 Zie “Basisbegrippen”.
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Het ziekenhuis bezorgt de verzamelde informatie 
meestal onder de vorm van vaak gestructureerde 
documenten, zoals de “verbindingsfiche” of de 
“fiche sociaal onderzoek”.

•	 De verbindingsfiche (zie bijlage):
Dit informatieformulier is afkomstig van de 
sociale dienst van het ziekenhuis. Het identi-
ficeert de patiënt met de eerste beschikbare 
informatie en geeft toelichting over de aard 
van de ontvangen zorgen.

Deze “verbindingsfiche” wordt bezorgd aan het bevoegde OCMW en  informeert 
het over de medische tussenkomst. Deze fiche kan voor de maatschappelijk 
werker als basis dienen om zijn dossier op te stellen.

•	 De fiche van het sociaal onderzoek (zie bijlage):
Dit is een ander, meer volledig, document dat door bepaalde ziekenhuizen 
wordt opgesteld. Een fiche sociaal onderzoek bevat de informatie-elementen 
die nuttig zijn voor het sociaal onderzoek en het mandaat dat de aanvrager gaf 
om zijn aanvraag tot medische hulp in te dienen bij het bevoegde OCMW.

In functie van het resultaat van het sociaal onderzoek, kan het OCMW overgaan tot:

•	 In orde brengen van de situatie bij het ziekenfonds:
Het OCMW waakt over de inschrijving bij een verzekeringsinstelling of over 
de  regularisatie van het ziekenfondsdossier van de aanvrager. Dit is de eerste 
maatregel die het OCMW moet nemen wanneer de persoon voldoet aan de 
voorwaarden om dekking van ziekte- en invaliditeitsverzekering te genieten10.

•	 Een beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp:
Het OCMW beslist een tussenkomst in de kosten van de medische hulp toe 
te kennen. Deze beslissing kan eventueel samengaan met een beslissing in 
 verband met een andere maatschappelijke hulp (leefloon, financiële steun, ...).

•	 Een beslissing tot weigering:
Wanneer het OCMW de staat van behoeftigheid van de persoon niet kan bepalen, 
of wanneer er geen behoeftigheid is, zal het de tenlasteneming weigeren.

Op basis van het sociaal onderzoek wordt een voorstel opgemaakt. Dit volledige 
voorstel wordt voorgelegd aan de Raad voor maatschappelijk welzijn, of aan een 
gedelegeerd orgaan van het OCMW. Deze zal een gepaste beslissing nemen.

1.7.    Het OCMW neemt een beslissing
Het voorstel – dat de aanvraag tot medische hulp bevat – wordt voor beslissing 
voorgelegd bij de Raad voor maatschappelijk welzijn, of bij een gedelegeerd orgaan.

10  Overeenkomstig artikel 60,§5, van de organieke wet. Indien de persoon aan wie hulp wordt geboden 
niet verzekerd is tegen ziekte en invaliditeit, maakt hij het over aan een verzekeringsinstelling van zijn 
keuze, en bij gebrek aan een dergelijke keuze, aan de Hulpkas voor ziekte en invaliditeitsverzekering. In 
de mate van het mogelijke wordt er een persoonlijke bijdrage geëist van de betrokkene.

 

Het OCMW moet 

niettemin steeds zijn 

eigen sociaal  

onderzoek uitvoeren.

Het OCMW kan over verschillende 

informatie-elementen beschikken, 

maar moet deze elementen, die 

het reeds ontvangen heeft van de 

sociale dienst van het ziekenhuis, 

steeds valideren via de eigen 

bronnen.
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Vooraleer zijn uiteindelijke beslissing te nemen, kan het 
OCMW een simulatie uitvoeren. Met deze  handeling 
 onderzoekt het OCMW de mogelijkheid tot t enlasteneming 
door de POD MI. Op basis van het hiermee bekomen 
 resultaat, neemt het OCMW een beslissing.

In het geval van tenlasteneming van de kosten van de 
 medische hulp, start het OCMW de procedure tot aanmaak 
van de elektronische beslissing tot tenlasteneming. Dit in 
functie van de ontwikkelingsfase van het project.

2 Het OCMW voert een simulatie uit
Het OCMW kan op elk moment elektronisch de terugbetalingspercentages 
 verkrijgen die door de federale staat (POD MI) ten laste worden genomen en die 
van toepassing zijn volgens de reglementering en de juridische en administratieve 
situatie van de betrokken persoon.

Het OCMW kan dit doen via zijn eigen sociale software, zonder daarom een beslissing 
tot tenlasteneming in te dienen. Deze handeling wordt een “simulatie” genoemd.

2.1.    Het OCMW raadpleegt de POD MI
Om een simulatie uit te voeren, moet het OCMW volgende elementen meedelen 
aan de POD MI:

•	 Het INSZ-nummer van de persoon:  
zijn identificatie;

•	 De periode van de dekking van de gevraagde 
gezondheidszorgen;

•	 Een indicator die aangeeft of de begunstigde 
een inkomen heeft dat hoger of gelijk is dan dat 
van het leefloon;

•	 Een flag die aangeeft of er een gerechtelijke 
beslissing is geweest.

2.2.    De POD MI analyseert en antwoordt 
De POD MI berekent, op basis van de elementen 
waarover het beschikt in zijn informatiesysteem, de 
percentages van de tussenkomsten. De berekening 
gebeurt in functie van het profiel van de persoon 
en in functie van de verschillende categorieën van 
zorgen die de reglementering onderscheidt.

Deze informatie wordt bezorgd aan het OCMW dat de 
aanvraag indient.

 

Iedere beslissing 
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De simulatie is een handeling die niet leidt tot een actie in de databank: er wordt 
geen enkele beslissing geregistreerd in het systeem Mediprima.
In geval van betwisting door het OCMW, moet het contact opnemen met de POD MI.

3 Het OCMW neemt een beslissing tot tenlasteneming
Nadat er een sociaal onderzoek en eventueel een simulatie werd uitgevoerd, neemt de 
Raad voor maatschappelijk welzijn of een andere beslissingsinstantie van het OCMW 
een beslissing over het al dan niet ten laste nemen van de medische zorgen.

•	 Weigering tot tussenkomst in de medische kosten:
In geval van weigering zal de zorgverstrekker niet worden terugbetaald door het 
OCMW, noch door de Staat. De zorgverstrekker bezorgt de facturen aan de patiënt.

•	 Beslissing tot tussenkomst in de medische kosten:
In geval van een tussenkomst worden eveneens de modaliteiten van de 
 tussenkomst van het OCMW bepaald.
•	 Welke categorie(en) van zorgen worden ten laste genomen?
•	 Wat is de duur van de toegekende dekkingen?
•	 Welke zijn de eventuele budgettaire grenzen (franchises,enz.)?
•	 Wie zijn de eventueel aanvaarde zorgverstrekkers (welke arts, welk 

 ziekenhuis?)?
-  Het OCMW beschikt immers over een bepaalde beslissingsautonomie om 

bij zijn tussenkomst de keuze voor bepaalde zorgverstrekkers te bepalen: 
ziekenhuizen of artsen, geconventioneerd met het OCMW, enz.

•	 Geval van dringende medische hulp
Wanneer een arts een getuigschrift van dringende medische hulp heeft 
 afgeleverd en de persoon voldoet aan de nodige voorwaarden (zie “Op wie 
heeft de medische hulp betrekking”), zal het OCMW de prestaties dekken. 

Maar zelfs over de toekenning van de dringende medische hulp moet beslist 
worden door de Raad.

3.1.    Het OCMW deelt zijn beslissing mee aan de patiënt 
De door het OCMW genomen beslissing wordt aan de betrokkene meegedeeld 
binnen de 8 dagen die volgen op de beslissing:
•	 ofwel per aangetekende brief
•	 ofwel door afgifte van de brief aan de persoon zelf tegen ontvangstbewijs

De beslissing legt de duur en uitvoeringsmodaliteiten van de medische hulp vast 
(vb: de beslissing is  onderhevig aan een beperking in de tijd).

Tussenkomst Hospitalisatie Ambulante zorgen Andere zorgen
Gedeelte ZIV 100% of 0% 100% of 0% 100% of 50% of 0%

Gedeelte patiënt 100% of 0% 100% of 0% 100% of 50% of 0%
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3.2.     Het OCMW voert zijn beslissing in het centraal beslissingssysteem in
Om een tenlasteneming van de voorziene 
 kosten door de staat  (vertegenwoordigd door 
de POD MI) te verzekeren, moet het OCMW 
zijn  finale beslissing tot tussenkomst  meedelen 
aan de POD MI. Hiervoor moet het OCMW zijn 
beslissing via zijn sociale software invoeren 
in het gecentraliseerde systeem. Dit  uiterlijk 
op het moment van de mededeling van de 
beslissing aan de betrokkene (maximaal  
8 dagen)11. 

Als de termijn van 8 dagen overschreden wordt, 
zijn de kosten voor het deel tussen de 9e dag en 
de dag van de mededeling ten laste van het OCMW.

In sommige dringende gevallen kan het OCMW deze handeling al uitvoeren vóór 
de  beslissing, tijdens de invoering van het dossier in zijn sociale software (zie “Het 
dossier  maatschappelijke dienstverlening”) en deze later laten bekrachtigen.

De beslissing bevat verplicht de volgende elementen:

•	 Het INSZ-nummer van de begunstigde;

•	  De begindatum van de geldigheid van de beslissing;
Deze kan ouder zijn dan de datum van invoering (dagdatum). Het is dus  mogelijk 
om een beslissing met terugwerkende kracht te nemen. Dit kan het geval zijn 
wanneer er beslist wordt om de medische kosten te dekken bij  gevallen van 
medische hoogdringendheid.

•	  Deze terugwerkende kracht is voor wat de 
 tussenkomst van de Staat betreft, echter beperkt in 
de tijd. De begindatum (=aanvang hulpverlening) 
kan maximaal 45 kalenderdagen voor de datum van 
de beslissing liggen.

•	  In geval van een gerechtelijke beslissing is er geen 
beperking op de terugwerkende kracht. Een vonnis 
van een rechtbank kan immers verschillende jaren na de zorg genomen zijn 
en kan het OCMW ertoe verplichten de medische  kosten met terugwerkende 
kracht te betalen. Het OCMW moet deze toestand steeds vermelden in zijn 
aanvraag.

•	 De begindatum van de geldigheid van de beslissing kan voor de dagdatum 
liggen.

11  Artikel 9ter, §3 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend 
door de OCMW’s.
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•	 De einddatum van de geldigheid van de beslissing;
De duur van de beslissing tot tussenkomst in de medische kosten bedraagt 
 maximaal 12 maanden (een jaar), hetgeen overeenkomt met de  geldigheidsduur 
van het sociaal onderzoek.
•	  Aan het einde van 12 maanden moet het sociaal onderzoek immers 

 vernieuwd worden. Zo mag een beslissing tot medische hulp enkel naar de 
POD MI  verstuurd worden voor een periode van maximaal een jaar.

•	 De flag “Inkomens hoger of gelijk dan het leefloon”;
Deze indicatie heeft een bepalende invloed op de terugbetaling van de POD 
MI. Wanneer het OCMW deze flag aanduidt, zal de tenlasteneming van de Staat 
beperkt worden tot het ZIV-gedeelte van de factuur.

•	 De flag “gerechtelijke beslissing”
Deze indicatie geeft aan dat de beslissing tot medische tenlasteneming werd 
aangemaakt naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing. Hierdoor kan een 
retroactieve begindatum van de geldigheid worden ingevoerd die hoger is dan 
de termijn van 45 kalenderdagen.

In het geval de toegekende hulp aanvangt vóór de 45e dag die de datum van de 
beslissing voorafgaat, kan het OCMW twee elektronische beslissingen meedelen:

•	 Een beslissing met flag “zonder terugbetaling door de Staat” waarvan 
de  geldigheidsperiode loopt van de 1ste dag van de hulp tot de 46e dag 
 voorafgaand aan de datum van de beslissing: 
De kosten voor de prestaties die zijn opgenomen in de dekking zijn enkel ten 
laste van het OCMW.

•	 Een beslissing waarvan de geldigheidsperiode start op de 45e dag  voorafgaand 
aan de datum van de beslissing: 
De kosten voor de prestaties die zijn opgenomen in de dekking en zijn 
goedgekeurd door de Staat, zijn, binnen de door de wet vastgestelde 
 grenzen, ten laste van de Staat. 

In dit stadium kan het OCMW een “principiële beslissing”11 of een “waarborg voor 
de  tenlasteneming”12 aanmaken. Deze beslissing maakt het OCMW aan via een 
door zijn leverancier ontwikkelde informaticatoepassing13 of door gebruik te 
 maken van een door de POD MI ter beschikking gestelde webtoepassing.

3.3.    De principiële beslissing
We spreken over een principiële beslissing wanneer het OCMW een  beslissing 
 aanmaakt zonder effectieve dekking. Deze beslissing geeft niet weer welke 
 zorgcategorieën het OCMW ten laste neemt en creëert voor de hulpvrager dus 

12  Een principiële beslissing van tenlasteneming bevat geen enkele dekking. De modaliteiten tot tenlasteneming 
zullen dus moeten gespecificeerd worden bij een latere wijziging van de beslissing tot medische tenlasteneming. 
Wanneer de zorgverstrekker een principiële beslissing van tenlasteneming raadpleegt, zal hij enkel de gegevens 
zien van het OCMW dat er verantwoordelijk voor is. In dit stadium is het niet mogelijk voor de verstrekker om de 
inhoud van de beslissing te raadplegen.

13  Een waarborg voor de tenlasteneming bevat de modaliteiten tot tenlasteneming, d.w.z. de dekkingen van de 
 zorgen en de gegevens die hiermee verband houden. De duur van een dekking voor een illegaal zal steeds 
 maximaal 3 maanden bedragen.

14  De interacties tussen OCMW en POD Mi zullen steeds gebeuren via de KSZ.
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geen enkel recht op een financiële tegemoetkoming voor medische zorgen, noch 
door het OCMW, noch door de POD MI.

De aanmaak van een principiële beslissing kan gerechtvaardigd worden door:

•	 De noodzaak voor het OCMW om de termijn van 45 dagen na te leven.
Een “principiële” beslissing, zonder enige effectieve dekking, volstaat om deze 
termijn na te leven.

•	 De identificatie van het bevoegde OCMW dat de beslissing genomen heeft.
Deze informatie kan nuttig zijn voor andere OCMW’s, maar ook voor de 
 zorgverstrekkers.

•	 Het vermijden dat meerdere OCMW’s een zelfde beslissing nemen voor 
 dezelfde persoon.
De principiële beslissing “blokkeert” elke andere beslissing.

3.4.    De waarborg voor de tenlasteneming 
Een waarborg voor de tenlasteneming is een beslissing waarvan het OCMW ten 
minste één zorgdekking heeft ingevoerd voor een bepaalde periode.

Zorgdekkingen zijn de grote categorieën van medische kosten die kunnen ten laste 
genomen worden door het OCMW of de Staat. We onderscheiden er acht:
•	  Hospitalisatie:

de verblijfskosten in een zorginstelling met minstens één overnachting, met 
inbegrip van de tussenkomsten in verband met dit verblijf en de voeding. De 
bedoelde instellingen15 zijn ziekenhuizen en andere instellingen waar een 
 diagnose kan gesteld worden of waar een aandoening kan worden behandeld.

•	  Ambulante zorgen:
de kosten van medische prestaties in het ziekenhuis of breder in  zorginstellingen 
zonder overnachting.

•	 Arts:
de raadpleging bij de artsen.

•	 Paramedisch:
de verpleegkundige zorgen, de sessies kinesitherapie, enz.

•	  Farmaceutische kosten:
de medicatie betaald buiten een verzorgingsinstelling.

•	 Prothesen:
de kosten voor prothesen vb tandprothese of bril.

•	  Medisch vervoer:
het vervoer in een ziekenwagen of in een zorgvoertuig tussen het ziekenhuis en 
de verblijfplaats van de patiënt waarvan de gezondheidstoestand dit vereist, of 
tussen 2 of meerdere ziekenhuizen.

•	 Diversen:
de andere medische kosten die niet opgenomen zijn in de vorige rubrieken.

15  De zorginstellingen zijn gedefiniëerd in artikel 1, §3 van de wet van 02/04/1965 betreffende het ten laste nemen van 
de steun verleend door de OCMW’s.
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Deze dekkingen kan het OCMW onafhankelijk van elkaar “selecteren”.
Wanneer het OCMW, bijvoorbeeld, beslist om de hospitalisatiedekking niet te 
 selecteren, zullen de hospitalisatiefacturen niet worden terugbetaald.

3.5.    Selectie van een gedeelte van de beslissing
Wanneer het OCMW een dekking effectief wil maken, moet het ten minste één 
zorgcategorie “selecteren”. Om een zorgcategorie te selecteren moet het OCMW, 
per gekozen zorgcategorie de volgende criteria invullen:

•	 De geldigheidsduur:
Elke dekking heeft zijn eigen geldigheidsduur, die echter binnen de 
 geldigheidsperiode van de beslissing tot tenlasteneming moet vallen.
De begindatum van de dekking kan retroactief zijn. Zo kunnen de dringende 
medische prestaties gedekt worden. Maar deze terugwerkende kracht mag de 
grenzen van de algemene beslissing niet overschrijden.

De einddatum van de dekking moet zich bevinden in de geldigheidsperiode 
van de algemene beslissing. Voor personen die illegaal verblijven, mag de 
 einddatum de 92 dagen na de start niet overschrijden.

Wanneer een factuur voor medische kosten wordt ingediend voor een prestatie 
 uitgevoerd buiten deze geldigheidsperiode16, zal zij geweigerd worden door de Staat.

•	 De tenlasteneming van het OCMW:
Het OCMW moet zijn tenlasteneming indienen voor elke geselecteerde  dekking 
en kan volgende delen dekken:

•	 Het gedeelte ZIV:
Dit is het gedeelte van de factuur van de gezondheidskosten dat normaal 
ten laste genomen wordt door de verzekeringsinstelling (het ziekenfonds). 
 Wanneer de begunstigde niet verzekerd is en de Staat (de POD MI) dit 
 gedeelte van de factuur niet ten laste neemt, kan het OCMW aanvaarden om 
het gedeelte ZIV te dekken.

•	 Het gedeelte patiënt:
Ook remgeld genoemd. Dit is het gedeelte van de factuur dat ten laste blijft 
van de patiënt. Het OCMW kan dit ten laste nemen wanneer de Staat (de POD 
MI) dit niet doet.

•	 De supplementen:
De supplementen worden nooit ten laste genomen door de Staat; het 
OCMW kan beslissen tot een tussenkomst volgens de hieronder beschreven 
 modaliteiten.

16  Dat wil zeggen, dat de begindatum van de prestatie buiten de geldigheidsperiode van de dekking voor de 
 desbetreffende zorgcategorie valt.
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Voor elke categorie van kosten moet het OCMW aanduiden voor welk deel het 
tussenkomt:

•	 Alles:
Het OCMW neemt alle kosten van deze categorie ten laste wanneer de Staat 
niet tussenkomt.

•	 Gedeeltelijk:
Het OCMW neemt beperkt de kosten van deze categorie ten laste. De 
 voorwaarden tot tenlasteneming moeten beschreven worden in een van de 
commentaarzones.

•	 Niets:
Het OCMW komt niet tussen in deze zorgcategorie.

Het gaat om:

Het OCMW kan natuurlijk niet ten laste nemen wat reeds gedekt wordt door de 
Staat (de POD MI). Zo kan het OCMW, wanneer de POD MI het ZIV-gedeelte en het 
gedeelte patiënt dekt aan 100%, niet de terugbetalingscode “alles”  toepassen voor 
deze twee categorieën. De OCMW-tussenkomst is residuair aan de  tussenkomst 
ZIV en Staat.

Wanneer het OCMW een “gedeeltelijke”  tenlasteneming ingeeft, moet het één van 
de  hieronder beschreven tekstvelden aanvullen.

•	 De bijzondere voorwaarden:
Elke dekking kan beperkt worden door bijzondere voorwaarden tot 
 tenlasteneming, die ingevoerd worden in de 
vorm van vrije tekst.

Deze bijzondere voorwaarden zijn raadpleegbaar 
door de zorgverstrekker.
Wanneer een factuur die naar het OCMW wordt 
gestuurd niet overeenstemt met de gestelde 
voorwaarden, kan het OCMW deze weigeren te 
betalen.

•	 De aangeduide verstrekker(s):
Het OCMW kan vrij bepalen met welke zorginstellingen – artsen of 
 ziekenhuizen geconventioneerd met het OCMW, ondernemingen voor 
medisch vervoer, prothesemakers – het wil samenwerken, terwijl het de 
keuzevrijheid van de patient inzake zorgverstrekkers blijft garanderen.
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Voor sommige dekkingen kan het dan ook een beperkende lijst van 
 zorgverstrekkers opstellen waar de begunstigde zich kan melden om 
 medische hulp te genieten. Het OCMW kan dus binnen een dekking de lijst 
van de RIZIV-nummers (voor de  zorgverstrekkers) of KBO-nummers (voor de 
andere verstrekkers) invoeren. Deze identificatienummers zullen  automatisch 
gecontroleerd worden en bijgevolg zullen enkel de facturen die opgesteld 
zijn door deze identificatienummers, de terugbetalingen kunnen genieten.

De waarborg voor de tenlasteneming opent het recht voor de betrokken 
 zorgverstrekker om zijn  vorderingen, t.o.v. de staat of t.o.v. het OCMW, in te 
 dienen bij de HZIV of het OCMW. Zo kan hij terugbetaling  genieten van het 
 tenlastenemingspercentage van de Staat (= de POD MI) en eventueel van het 
gedeelte dat het OCMW ten laste neemt. Dit alles volgens de modaliteiten 
die opgenomen zijn in de elektronische beslissing, die de verstrekker op elk 
ogenblik kan raadplegen in het systeem.

3.6.    De beslissing tot tenlasteneming wordt opgeslagen
Nadat het OCMW overgegaan is tot een beslissing tot tenlasteneming en het deze 
beslissing heeft geselecteerd en ingevoerd in het centraal beslissingssysteem 
(zie hoger), moet deze beslissing opgeslagen worden. Hiervoor dienen volgende 
 stappen gevolgd te worden:

•	 Overdracht van het verzoek tot aanmaak van de beslissing aan de POD MI via de KSZ
Nadat de KSZ een eerste reeks controles heeft uitgevoerd (correct KBO- 
nummer van het OCMW, correct INSZ-nummer...) vult zij het verzoek aan met 
de informatie van het Rijksregister (T25 “light”), de informatie van de KSZ zelf 
(Register van de schrappingen en Bis) en met de verzekerbaarheidsinformatie 
van de begunstigde17. Dit verzoek tot aanmaak van de beslissing draagt de KSZ 
dan over aan de POD MI.

•	 Technische blokkering van het INSZ- nummer
Om te vermijden dat een ander OCMW gelijktijdig een beslissing tot 
 tenlasteneming kan ingeven voor dezelfde persoon, wordt het behandelde 
INSZ-nummer “geblokkeerd”.

De deblokkering van het INSZ-nummer zal gebeuren wanneer de  transactie 
 afgelopen is. Een transactie is afgelopen wanneer de beslissing definitief 
is aangemaakt, of wanneer het aanmaakproces van de beslissing wordt 
 onderbroken door de gebruiker.

•	 Geldigheidscontroles van de elektronische beslissing door het automatisch 
systeem
Het elektronisch systeem keurt de elektronische beslissing technisch en 
 functioneel goed.

17  Stroom beschikbaar bij het NIC .
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Het controleert of alle gegevens correct werden ingevuld, volgens de 
 technische criteria:

•	 Het INSZ-nummer van de persoon is correct, bestaat in een register en wordt 
niet geblokkeerd door een ander OCMW dat een  beslissing tot medische 
 tenlasteneming  aanmaakt.

•	 Er bestaat geen beslissing tot  medische tenlasteneming die  geldig is voor de 
persoon en voor de voorgestelde periode.

•	 De maximale  geldigheidsduur van de beslissing mag niet langer zijn dan 
12 maanden, wat  overeenkomt met de  geldigheidsduur van het sociaal 
 onderzoek. Dit wordt  gecontroleerd door de webservice.

•	 In geval van dringende medische hulp verleend aan buitenlandse personen 
die illegaal verblijven, mag de geldigheidsperiode om tussen te komen ten 
hoogste 3 maanden zijn (eigenlijk 92 dagen), vanaf de datum van aanvang 
van de dekking. Dit wordt ook gecontroleerd door de webservice.

•	 De flag “gerechtelijke beslissing” of de flag “zonder terugbetaling door de 
Staat”.

•	 Aanmaak van de elektronische beslissing
Het systeem zal de elektronische beslissing opslaan met de 
 tenlastenemings-percentages van de POD MI door het toe te kennen van:
•	 Een beslissings- en een versienummer;
•	 De aanmaakdatum van de beslissing door het OCMW (Dit gegeven wordt 

automatisch toegekend door het systeem);
•	 De auteur van de aanmaak of de wijziging

Vervolgens integreert de KSZ de begunstigde in de sector van de 
 maatschappelijke dienstverlening18.

•	 Boodschap tot kennisgeving aan het OCMW - en aan de POD MI
Het beherende OCMW en de POD MI ontvangen een boodschap die de 
 aanmaak bevestigt of een foutmelding (error code) weergeeft bij problemen.

De aanmaakboodschap van de beslissing bevat:
•	 Het INSZ-nummer van de begunstigde;
•	 De KBO-code van het beherende OCMW;
•	 De begindatum van de geldigheid van de beslissing;
•	 De einddatum van de geldigheid van de beslissing;
•	 Het beslissings- en het versienummer van de medische beslissing;
•	 Eventueel een foutmelding ingevolge een technisch probleem: ontbrekend 

of onjuist gegeven ...

3.7.     Afdruk van een “Informatieformulier betreffende medische hulp” door het OCMW
Om toegang te krijgen tot de gegevens van de elektronische beslissing tot 
 tenlasteneming moeten het OCMW en de zorgvestrekker het INSZ-nummer 

18  Er is geen integratie in de sector van de gezondheidszorg.
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van de begunstigde ingeven (zie “Het OCMW raadpleegt de beslissingen tot 
 tenlasteneming”).

Sommige begunstigden beschikken echter niet over een identiteitsdocument (en 
het bijhorende INSZ-nummer). Het gaat hier om een bevolking die grotendeels is 
samengesteld uit personen met het statuut van “illegaal”. Het OCMW kan dan een 
papieren document afleveren; het informatieformulier betreffende medische hulp 
(zie bijlage).

Dit formulier verleent de houder geen enkel recht en maakt geenszins een  attest 
tot tenlasteneming door het OCMW uit. Het informatieformulier zorgt er wel voor 
dat de begunstigde de correcte informatie kan bezorgen aan de zorgverstrekker. 
De informatie op dit formulier (oa het INSZ-nummer van de begunstigde) maakt 
het voor de zorgverstrekker mogelijk om toegang te hebben tot de beslissing in het 
 gecentraliseerde systeem Mediprima.

Het OCMW levert één formulier per volwassene af (meerderjarige of ontvoogde 
persoon) met eventuele vermelding van andere bijkomende begunstigden, d.w.z. 
niet ontvoogde minderjarigen (maar opgelet: er is steeds een “elektronische” 
beslissing tot tenlasteneming per persoon).

Een officiële template van het formulier wordt afgeleverd door de POD MI. Deze 
template bevat volgende informatie:

•	 Voor de begunstigde:
•	 De foto;
•	 Het INSZ-nummer (of Bis-nummer);
•	 De naam en voornamen;
•	 Het geslacht en geboortedatum:

Deze informatie helpt bij de identificatie van de persoon.

•	 Voor elke persoon ten laste:
•	 het INSZ (Bis);
•	 de naam en voornamen;
•	 het geslacht en de geboortedatum.

3.8.     Het OCMW maakt haar beslissing kenbaar aan de administratie (de POD MI) 
via de elektronische formulieren A en B
De hervorming van de terugbetaling van de medische kosten zal in fasen  verlopen. 
Het OCMW zal dan in sommige gevallen zijn beslissingen tot tenlasteneming via 
PRIMA moeten indienen bij de POD MI in de vorm van formulieren A en B van de 
Wet 6520.

•	 Formulier A (zie bijlage):
Dit formulier bevat de identificatie van de persoon en van zijn familie.

19  Er werdovereengekomen dat de piste voor het gebruik van de nieuwe federale kaart zal bestudeerd worden, in 
 overleg tussen de POD MI en de OCMW’s. 

20  De wijze van het communiceren van de beslissing aan de POD MI - het verband tussen de formulieren A en B van 
PRIMA en de beslissing tot tenlasteneming van de zorgen - varieert naar gelang de fase van het project.
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•	 Formulieren B1/2 (zie bijlage):
Dit formulier bevat de beslissingen omtrent de toegekende hulp - waaronder 
de hulp voor gezondheidszorg.

De eerste fase heeft enkel betrekking op de “niet verzekerde” en niet verzekerbare 
personen. Voor de zorgen verstrekt in een ziekenhuis moet het OCMW in deze fase 
de nodige informatie en formulieren bezorgen aan de POD MI:

•	 Voor “niet verzekerde” en “niet verzekerbare” personen:
De formulieren A en de informatie in verband met de tenlasteneming van de 
medische hulp buiten het ziekenhuis (Formulieren B1).
Het OCMW zal daarentegen, de formulieren B2, die betrekking hebben op de 
 kosten voor intramurale zorgen, niet meer invullen. Deze worden nu opgenomen 
in Mediprima.

•	 Voor de andere personen:
Alle formulieren (A, B1 en B2)

Om de terugbetaling te bekomen van het gedeelte van de prestaties die ten laste 
zijn genomen door de Federale overheid (vertegenwoordigd door de POD MI), 
maar die geen deel uitmaken van de prestaties die voorzien werden in het kader 
van Mediprima, moet het OCMW haar beslissing tot tussenkomst meedelen aan 
de POD MI.

3.9.    Invoeren van een formulier A
Wanneer de aanvrager nog niet gekend is bij de POD MI, vult het OCMW een for-
mulier A in zijn sociale software in.

3.10.    Invoeren van een formulier B
Het formulier B heeft meer specifiek betrekking op de steunaanvraag, zij het een 
maatschappelijke dan wel een medische aanvraag.

Er zijn 2 B-formulieren:

•	 Het formulier B1:
Dit formulier wordt gebruikt in geval van hulp, waaronder medische en 
 farmaceutische kosten buiten het ziekenhuis. Voor de hoofdbegunstigde en de 
nevenbegunstigden van hetzelfde dossier is er steeds maar één enkel formulier B1.

•	 Het formulier B2:
Dit formulier is persoonlijk en specifiek voor de medische hulp in het ziekenhuis en 
zal dus niet meer gebruikt worden bij een elektronische beslissing in Mediprima.

3.11.    Behandeling van de formulieren A en B door de POD MI
Bij de ontvangst van de formulieren, controleert het informaticasysteem van de 
POD MI of de persoon gekend is (in W65 of leefloon).
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•	 De persoon is niet gekend bij de POD MI:
Wanneer de persoon nog niet gekend is bij de POD MI, zal de informatie van 
formulier A dienst doen als referentie voor de controles op:
•	 De code nationaliteit; 
•	 Zijn statuut (legaal/illegaal);
•	 Het register waartoe hij behoort (vreemdelingen-, wacht-, bevolkingsregister).

Formulier B wordt dus niet automatisch aanvaard.

Wanneer de KSZ de boodschap ontvangt, integreert zij de persoon voor de 
sector. De KSZ controleert de overeenstemming tussen het INSZ-nummer, de 
naam-voornaam en de geboortedatum. Om deze integratie te valideren voert 
de KSZ controles uit.

•	 De persoon is gekend bij de POD MI:
Wanneer de persoon gekend is bij de POD MI, gebeurt de controle  automatisch. 
Er wordt gecontroleerd of het statuut van de persoon beantwoordt aan de 
wettelijke voorwaarden voor de toekenning van medische hulp.

In functie van de controles zal het systeem:
•	 Het formulier B aanvaarden.
•	 Het formulier B weigeren:  

Een notificatieboodschap van deze weigering wordt naar het OCMW 
 gestuurd. Het OCMW kan zijn beslissing tot medische hulp behouden, maar 
het zal niet terugbetaald worden voor de medische kosten.

4 Het OCMW neemt een nieuwe beslissing tot tenlasteneming
Het OCMW kan op elk moment een nieuwe beslissing tot tenlasteneming nemen 
voor een hulpvrager. Het OCMW kan deze aanpassing doorvoeren naar aanleiding 
van de wijziging van zijn toestand (wijziging van statuut, van verzekerbaarheid...) 
of om nieuwe medische noden in aanmerking te nemen.

Het OCMW kan zijn beslissing immers herzien en  andere rechten toekennen aan 
de hulpvrager door  opeenvolgende updates. Hierdoor kan de lokale praktijk 
van opeenvolgende waarborgen, die per tussenkomst 
worden afgeleverd om de  medische overconsumptie te 
vermijden, behouden blijven.

Deze wijzigingen kunnen het voorwerp uitmaken van een 
nieuwe beslissing of van een wijziging van de bestaande 
beslissing.

Het OCMW kan ook het voordeel van de medische hulp 
volledig  stopzetten –  bijvoorbeeld wanneer het niet 
langer bevoegd is – en de beslissing tot  tenlasteneming stopzetten.
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 moment van een 

 prestatie bij een huisarts, 

de  hospitalisatie nog niet is 

toegestaan, kan het OCMW dit 

toelaten op advies van deze 

dokter en dit voor een 

bepaalde duur.
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4.1.    Het OCMW wijzigt de bestaande elektronische beslissing
Wijzigingen doorvoeren in een 
 elektronische beslissing, of deze  beslissing 
 stopzetten, kan  uitsluitend door het 
 beherend OCMW, dat de  elektronische 
 medische tenlasteneming heeft 
 aangemaakt in het systeem  Mediprima.

De belangrijkste voorwaarde voor elke 
wijziging van een tenlasteneming in het 
systeem Mediprima is dat zij de rechten 
van de begunstigde in het verleden (en 
de dag zelf ) niet vermindert.

Het systeem Mediprima werd ontworpen om de 
 zorgverstrekkers een  terugbetalingswaarborg aan te 
bieden. Een  beslissing kan dus niet met terugwerkende 
kracht  gewijzigd worden door de  terugbetalingsrechten 
te  verminderen. Dit zou een  onzekerheid creëren voor de 
 verstrekker die de beslissing reeds zou geraadpleegd hebben.

Een retroactieve wijziging die een verhoging van de  dekking tot gevolg heeft, kan 
betrekking hebben over de hele  geldigheidsperiode van de beslissing.

Het OCMW kan nieuwe rechten toekennen met terugwerkende kracht.

Het is mogelijk dat een zorgverstrekker de beslissing tot medische  tenlasteneming 
raadpleegt het aanmaken of het wijzigen van deze beslissing en de invoering van 
de gewijzigde rechten.

Als een zorgverstrekker een verbintenisnummer heeft ontvangen, blijft dit nummer 
ook nog steeds geldig tijdens een  geldigheidsperiode van 1 maand. De factuur van 
de zorgverstrekker zal door de HZIV moeten betaald worden.
Tijdens de wijziging wordt het tegemoet-
komingspercentage van de POD MI opnieuw 
berekend met de bijgewerkte gegevens van 
de registers en van de  verzekerbaarheid, 
zoals tijdens de aanmaak van een nieuwe 
beslissing.

Elke wijziging wordt gearchiveerd in het 
  systeem Mediprima: de oude toestand wordt 
bewaard en is toegankelijk voor  consultatie 
met een begin-, aanmaak-, eind- en 
 wijzigingsdatum. Zo kan men steeds de staat 
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mag,  bijvoorbeeld, 

de  dekking van 

een soort zorg niet 

 stopzetten met 

 terugwerkende 

kracht.
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Het OCMW kan 

eveneens de dekking 

verlengen en uitbreiden van 

de beslissing die de dag van de 

 wijziging niet langer actief is. 

Het OCMW kan de dekking van een 

beslissing uitbreiden als het binnen de 

dekkingsperiode blijft.

Het OCMW kan de dekking van 

een beslissing verlengen dit de 

 dekkingsperiode overschrijdt. 

 

Wanneer de 

begunstigde van bevoegd 

OCMW verandert, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van een verhuis, het 

nieuwe OCMW hem een nieuwe  beslissing 

tot  tenlasteneming moet toekennen. Die 

 beslissing kan enkel worden aangemaakt op het 

ogenblik dat de vroegere beslissing afgesloten 

werd door het vorige OCMW.

Hiervoor zal het nieuwe OCMW eventueel 

contact moeten opnemen met zijn 

 voorganger om de lopende beslissing 

tot medische tenlasteneming stop 

te zetten.

Gevolg
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van een beslissing in het verleden  terugvinden.

Wanneer de beslissing tot medische  tenlasteneming werd gewijzigd, zal het 
OCMW de wijziging ervan in de databank bevestigen.

Nadat het systeem de “technische geldigheidscontroles” heeft uitgevoerd, 
 registreert het de gewijzigde toestand met een systeemwijzigingsdatum door 
 systematisch een nieuwe registratie aan te maken met de nieuwe informatie.

4.2.    In welke gevallen kan het OCMW een beslissing updaten.
Het OCMW zal de inhoud van een beslissing tot medische tenlasteneming enkel 
updaten wanneer de wijziging betrekking heeft op de voorwaarden van deze 
beslissing (categorie van de zorgen, de dekkingsperiode, de percentages ...).

Concreet worden de volgende wijzigingen toegestaan:

•	 Wijzigingen ivm de tenlasteneming:
•	 De geldigheidsperiode van een  tenlasteneming verlengen: 

recentere  begindatum, latere  einddatum.
•	 De geldigheidsperiode van een tenlasteneming 

 verminderen wanneer deze periode in de toekomst ligt: 
oudste begindatum, meest recente einddatum.

•	 De beslissingsdatum van het OCMW  wijzigen.
•	 De indicator “gerechtelijke beslissing”  wijzigen.
•	 De tenlasteneming door het OCMW wijzigen.

•	Wijzigingen ivm de dekking
•	 Een of meerdere dekkingen toevoegen.
•	  De geldigheidsperiode van een dekking  verminderen 

wanneer deze periode in de toekomst ligt: 
Latere  begindatum, vroegere einddatum.

•	  De geldigheidsperiode verhogen van een dekking: 
Oudere begindatum,  latere einddatum.

•	 Een dekking stopzetten (zie lager).
•	 Beperkingen wijzigen.

•	 Wijzigingen ivm de verstrekkers
•	 De lijst van de toegelaten verstrekkers schrappen: Alle verstrekkers van deze 

discipline toestaan om zorgen te verstrekken in het kader van deze dekking.
•	 Verstrekkers toevoegen aan een reeds bestaande lijst.
•	 Een lijst van toegelaten verstrekkers toevoegen, als er nog geen waren. Dit 

kan enkel met een startdatum in de toekomst.
•	 Een verstrekker schrappen uit een lijst van toegelaten verstrekkers. Dit kan 

enkel wanneer de beslissing start vanaf de dag nadien.

 
De duur 

van de beslissing tot 

 tussenkomst mag niet langer 

dan een jaar verlengd worden (cf. 

de  geldigheidsduur van het sociaal 

onderzoek). Betreft het echter een 

geval van DMH, dan is de beslissing  

beperkt tot slechts 3 maanden  

(eigenlijk 92 dagen). Bij verlengingen 

die deze periode overschrijden 

moet er een nieuwe beslissing 

worden aangemaakt.
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Wanneer er 

geen  gerechtelijke 

beslissing is, kan de 

 begindatum van de 

beslissing tot medische 

tenlasteneming niet verder 

teruggaan in de tijd dan 

de aanmaakdatum - 

45 dagen.

A
an

dacht



32

•	 Algemene wijzigingen
•	 Wijziging van het element dat aangeeft dat de betrokkene beschikt over 

inkomsten die minimum gelijk zijn aan het leefloon. De wijziging van dit 
 element zal een impact hebben op het tegemoetkomingspercentage van de 
POD MI en eventueel de tenlasteneming door het OCMW.

•	 De tekstvelden wijzigen.
•	 De beslissingsdata wijzigen.

4.3.     Wanneer moet een nieuwe elektronische beslissing tot tenlasteneming 
 aangemaakt worden?
Het OCMW zal een nieuwe elektronische beslissing moeten aanmaken in de 
 volgende gevallen:

•	 In het kader van de medische hulp moet elke tenlasteneming na een jaar 
opnieuw onderzocht worden door het OCMW. Na dit onderzoek moet er een 
nieuwe verlenging verleend worden door het OCMW.

•	 Wanneer het buitenlanders betreft die illegaal verblijven en onderhevig zijn 
aan DMH, moet elke tenlasteneming of na 3 maanden (92 dagen) opnieuw 
onderzocht worden. Na dit onderzoek moet er een nieuwe verlenging verleend 
worden door het OCMW.

•	 Wanneer het OCMW een beslissing wenst te nemen die leidt tot een 
 vermindering van de rechten van de begunstigde, moet het de beslissing 
 stopzetten. Daarna moet het OCMW een nieuwe beslissing aanmaken met de 
nieuwe beperkingen die het wenst in te voeren.

4.4.     Het OCMW zet de beslissing tot tenlasteneming of de dekking van een 
 zorgcategorie stop
Het stopzetten van een beslissing tot tenlasteneming - om gelijk welke reden - 
maakt integraal deel uit van het wijzigingsproces van de beslissing. Het heeft dus 
ook de dezelfde voorwaarden:

•	 Enkel het OCMW dat de beslissing tot tenlasteneming van de medische zorgen 
heeft aangemaakt, is gemachtigd om ze stop te zetten.

•	  In het geval van een volledige stopzetting van een beslissing komt de  effectieve 
einddatum overeen met de dag van de stopzetting + 1.

•	  In het geval van een stopzetting van een dekking van een zorgcategorie komt 
de effectieve einddatum overeen met de dag van de stopzetting + 1.

•	  Het is niet mogelijk om een dekking die reeds werd toegekend (in het 
verleden of de dag zelf ) af te schaffen, maar het is natuurlijk wel mogelijk om 
een  beslissing tot tenlasteneming in de toekomst stop te zetten. Zo zal deze 
 beslissing, in geval van schrapping in de toekomst, minstens één dag geldig 
blijven (dag van schrapping).

•	 Elke stopgezette beslissing tot tenlasteneming en elke versie van deze 
 beslissing wordt bewaard in de databank Mediprima, evenals elke wijziging.

 
Wanneer 

het OCMW een fout 

maakt bij de invoering (foute 

begin- of einddatum, …), moet 

het de beslissing tot medische 

 tenlasteneming stopzetten op de 

 datum van de dag. Vervolgens moet 

het een nieuwe beslissing aanmaken 

met een begindatum van geldigheid 

die de onveranderde periode 

van de vorige beslissing niet 

mag overlappen.

Info
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21  Wanneer een beslissing vervallen is, is een nieuwe beslissing noodzakelijk, hetgeen een nieuwe beslissing tot 

 medische tenlasteneming tot gevolg heeft.

 

De  schorsing 

van een  elektroniche 

beslissing door de POD 

MI wegens een mutatie 

gebeurt op de dag van 

ontvangst + 1
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Een beslissing die zo werd stopgezet21 - of vervallen is - mag niet meer opnieuw 
in omloop worden gebracht: dit zou een onzekerheid creëren in verband met het 
statuut ervan voor de andere partners van dit project, verstrekkers of patiënten.

4.5.    Een bijzonder geval: de schorsing van de beslissing door de POD MI
In sommige gevallen kan de POD MI rechtstreeks tussenkomen in de  
elektronische beslissing om ze te “schorsen”, dit wil zeggen het tijdelijk stopzetten 
van een beslissing tot tenlasteneming, zolang het OCMW geen nieuwe beslissing 
genomen heeft.

Deze actie maakt deel uit van de automatische behandelingen van de mutaties 
die de POD MI ontvangt van zijn leveranciers van gegevens (Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid, Rijksregister, Dienst Vreemdelingenzaken - later, ziekenfondsen 
(via het NIC)).

Zo schorst de POD MI, bij een mutatie die het statuut van de persoon wijzigt en het 
terugbetalingspercentage beïnvloedt, de waarborg voor de medische beslissing 
(vb Wanneer een illegaal legaal wordt, wordt hij verzekerbaar in ZIV).

Dit geeft het OCMW de mogelijkheid om het dossier opnieuw te onderzoeken 
en een nieuwe beslissing te nemen en deze mee te delen. Ofwel wordt de 
 tenlasteneming van de beslissing stopgezet, ofwel wordt deze verdergezet, met 
een, aan de nieuwe situatie aangepaste, dekking.

Het OCMW zelf zal een nieuwe beslissing moeten aanmaken op basis van de 
 verkregen informatie.

5 Kennisgeving aan het OCMW van de schorsing
Het kennisgevingsbericht in verband met de schorsing van de beslissing wordt via het 
kanaal van de mutaties aan het beherende OCMW bezorgd.
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De patiënt biedt  
zich aan bij  

een verstrekker

Wanneer een persoon verzorging nodig heeft, maar niet over voldoende middelen 
beschikt om de medische kosten te dekken, moet hij medische hulp vragen aan zijn 
OCMW. Dit OCMW zal vervolgens beslissen of het zal tegemoetkomen in de uitgaven 
van de gezondheidszorgen. Deze beslissing is de garantie voor de zorgverstrekkers dat 
de zorgen die ze verlenen ten laste zullen worden genomen volgens de door de OCMW 
vastgelegde limieten.

In principe moet deze beslissing steeds vóór een zorgprestatie genomen worden. Dit 
principe van voorafgaande waarborg voor de tenlasteneming is de garantie voor de 
zorgverlener dat de kosten voor de door hem verleende zorgen weldegelijk ten laste 
zullen worden genomen.

In de praktijk kan het zijn dat de patiënt het OCMW zal overslaan en zich, ondanks 
 alles, rechtstreeks zal aanbieden bij een zorgverlener, een dokter of de wacht van een 
 ziekenhuis.

In functie van de ernst van zijn toestand zal de zorgverlener de persoon  doorverwijzen 
naar het bevoegd OCMW of, bij medische dringendheid, de noodzakelijke zorg 
 verstrekken. De zorgverstrekker of zijn administratieve dienst (vb. voor  ziekenhuizen) 
onderzoekt dan de toestand van de persoon vanuit het standpunt van zijn 
 verzekerbaarheid en zijn solvabiliteit.
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A
an

dacht

1 Tenlasteneming van de medische kosten
1.1.    Identificatie van de patiënt

Om geïdentificeerd te kunnen worden in het systeem Medirpima, moet een persoon een  
INSZ-nummer22 hebben. Het INSZ-nummer is terug te vinden op een  identiteitsdocument of 
de SIS-kaart. Personen die illegaal verblijven beschikken meestal niet over een  dergelijk 
document. Zij ontvangen van het OCMW een formulier  inzake 
 tenlasteneming medische kosten met INSZ-nummer (of bis23).

De dekking van de gezondheidszorgen waarover de  OCMW’s 
beslissen, zoals omschreven in het systeem  Mediprima, 
is  enkel een residuair stelsel. Zoals in het kader van de  
Ziekte- en  Invaliditeitsverzekering ziet de zorgverstrekker toe 
op de dekking van de prestaties en van medische zorgen die 
hij zal verstrekken via de raadpleging van de databank van de 
elektronische beslissingen tot tenlasteneming.

1.2.    De patiënt legt zijn formulier inzake tenlasteneming medische kosten voor
Aan de hand van dit formulier (zie bijlage) dat het OCMW aan de begunstigde van 
een  medische hulp heeft bezorgd, kan de zorgverstrekker:

•	 Er zich van verzekeren dat de persoon tegenover hem wel degelijk de juiste 
is. Hij beschikt over een foto, de naam en voornaam, de aanduiding van het 
 geslacht en de  geboortedatum van de houder van dit formulier alsook van 
eventuele minderjarige personen te zijnen laste.

•	 Veronderstellen dat de persoon gekend is en zijn kosten wel degelijk gedekt 
zouden kunnen zijn door een OCMW. Om zeker te zijn van een tenlasteneming 
van de kosten, moet hij de elektronische beslissing in het systeem raadplegen.

•	 Beschikken over het INSZ- of Bis-nummer.

1.3.     De raadpleging van de verzekerbaarheid en de elektronische beslissingen 
tot tenlasteneming van de patiënt
Voor de zorgverstrekker overgaat tot het verlenen van de gevraagde zorgen, 
moet hij, via zijn medische software, het systeem (My)Carenet of de toepassing 
Web  Consult van de POD MI (zie deel 3.1.c.b. “de consultatietoepassingen”), in 
 Mediprima controleren of de zorgen gedekt worden door een ziekenfonds of door 
een elektronische beslissing tot tenlasteneming van een OCMW.

1.4.     Wanneer vindt de raadpleging van de beslissingen tot 
 tenlasteneming plaats?
De raadpleging van de beslissing tot medische hulp door de 
 zorgverstrekker moet steeds voor de prestatie gebeuren: de 
zorgdekking van de persoon in het systeem van de elektronische 
beslissingen kan immers snel evolueren, meer bepaald in functie 
van de wijziging van het statuut en van het verblijfsrecht van de 
persoon.

A
an

dacht

22  Het INSZ-nummer – identificatienummer van de sociale zekerheid – komt meestal overeen met het  rijksregisternummer. 
Wanneer er geen rijksregisternummer is – meestal het geval bij personen die illegaal verblijven- komt het INSZ- 
nummer overeen met het bis-nummer.

23  Het bis-nummer - Voor de personen die rechten hebben binnen de Belgische sociale zekerheid, maar niet  opgenomen 
zijn in het Rijksregister, wordt het Bis-nummer (nummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) gebruikt.
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De verstrekker moet daarom steeds het systeem de dag van de prestatie zelf 
 raadplegen, of, wanneer het gaat om een hospitalisatie, de eerste dag van een 
opname.
Wanneer de hospitalisatie verder gezet wordt na de 30 dagen, is een  nieuwe 
 raadpleging nodig.

1.5.    De middelen voor raadpleging
De zorgverstrekker kan gebruik maken van  geïntegreerde diensten in zijn  medische 
software om de  beslissingen tot  tenlasteneming te raadplegen.

Zorgverstrekkers die nog geen software of geen  software met geïntegreerde 
 diensten hebben, kunnen gebruik maken van de webtoepassing WebConsult van 
de POD MI.

1.6.    De opzoeking in de database van de beslissingen
•	 Identificatie van de verstrekker

Wanneer een zorgverstrekker beslissingen tot tenlastenemingen voor de 
 begunstigde wil raadplegen in het elektronische systeem, moet hij zich als 
 gebruiker identificeren via zijn elektronische identiteitskaart (eID).

Via eHealth wordt de authentificatiedienst opgeroepen en deze controleert, op 
basis van het rijksregisternummer van de verstrekker, of het een  zorgverstrekker 
betreft die erkend is door het RIZIV.

Indien de verstrekker gekend is in het repertorium, kan hij het profiel  selecteren 
waarmee hij zich wenst te identificeren (RIZIV-nummers van de verstrekker). 
Een zorgverstrekker kan, per keer, slechts één RIZIV-nummer hebben. Maar 
wanneer hij meerdere specialisaties dekt, kan dit nummer wijzigen wanneer hij 
zijn hoedanigheid wijzigt.

Het systeem Mediprima controleert of de zorgverlener toegang heeft tot de 
beslissing tot tenlasteneming.

De verstrekker kan vervolgens aangeven of: 

•	 Hij voor een ziekenhuis werkt:
In dit geval zal enkel het RIZIV-nummer van het ziekenhuis gebruikt worden 
om te controleren of het ziekenhuis zorgen mag factureren in het kader van 
deze beslissing tot tenlasteneming. Deze keuze kan de zorgverstrekker  enkel 
maken  wanneer de lokale beheerder van het ziekenhuis een link heeft aange-
maakt tussen het ziekenhuis en deze verstrekker.

•	 Hij niet voor een ziekenhuis wenst te werken:
In dit geval zal enkel het RIZIV-nummer van de verstrekker gebruikt worden 
om te controleren of de verstrekker zorgen mag factureren in het kader van 
deze medische kaart.

Deze keuze kan de zorgverstrekker enkel maken wanneer hij door het RIZIV 

In
fo
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erkend is als arts, verpleegkundige...

•	 De beperkingen van de raadpleging
Wanneer het OCMW een beslissing tot medische hulp wil waarborgen, moet 
het ook bepalen welke categorie van zorgen het ten laste neemt en  eventueel 
bij welke zorgverstrekkers de begunstigde terecht kan. Als het OCMW een 
 beperkende lijst van zorgverstrekkers indient, kunnen enkel de  zorgverstrekkers 
in deze lijst de inhoud van de tenlasteneming zien.

Zorgverstrekkers die niet in de lijst voorkomen, krijgen enkel informatie over 
de identificatie van het bevoegde OCMW. Indien er geen lijst werd ingevoerd 
zijn alle zorgverstrekkers in deze zorgcategorie toegelaten.

•	 De opzoeking in Mediprima
De opzoeking is uitsluitend gebaseerd op de volgende criteria:
•	 Het INSZ-nummer:

Dit is het enige aanvaarde criterium voor de identificatie van de  begunstigde 
(patiënt). Een opzoeking uitvoeren op de naam van de persoon is niet 
 mogelijk in het systeem Mediprima. Het nummer moet dus eerst op een 
 andere manier gevonden worden. Dit kan bijvoorbeeld op een door het 
OCMW  afgeleverd informatieformulier.

•	 De prestatiedatum:
De raadpleging vindt standaard plaats op de datum van de dag.

•	 Het resultaat van de opzoeking
Nadat de zorgverstrekker de begunstigde heeft opgezocht aan 
de hand van zijn identificatienummer, zal de  webtoepassing 
de gegevens tonen van de elektroniosche beslissing op de 
 datum van raadpleging.

Wanneer een zorgverstrekker gedekt wordt door de 
 elektronische beslissing tot tenlasteneming, heeft hij zicht op: 
zie bijlage.

•	 Het verbintenisnummer:
Bij een raadpleging van een beslissing tot tenlasteneming, maakt het systeem 
automatisch een betalingsverbintenisnummer24 aan. Dit is het nummer dat 
de verstrekker als betaalgarantie zal kunnen vermelden in de elektronische 
 factuur.

Het nummer van de betalingsverbintenis is een gecodeerde sleutel.

De berekening en de toekenning van dit verbintenisnummer gebeurt 
 onmiddellijk bij de raadpleging door de zorgverstrekker. Deze moet niet 
wachten om het te ontvangen.

A
an

dacht

24  Dit verbintenisnummer wordt niet opgeslagen maar kan opnieuw worden gevormd door de HZIV op basis van de 
factuurgegevens of van een sleutel.
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Wanneer de zorgverstrekker of zorginstelling een verbintenisnummer 
heeft ontvangen en factureert volgens de verkregen  dekkingen, zullen zijn 
 gefactureerde prestaties ten laste genomen worden.

De dekkingsgegevens die op “dag x” bekomen werden via consultatie van 
het netwerk, mogen gebruikt worden voor alle prestaties die verricht werden 
 tijdens de meegedeelde geldigheidsperiode en maximaal tot en met “dag x + 
30 dagen”, ongeacht wanneer deze prestaties gefactureerd worden 

Een consultatie op 27/03/2013 kan worden gebruikt voor prestaties die werden 
uitgevoerd tot en met 26/04/2013, in zoverre de prestaties van 01/04/20113 
tot 26/04/2013 deel uitmaken van dezelfde toelating die de raadpleging van 
27/03/2013 genereerde).

In het geval van een dekking van één dag, 27/03/2013, vb voor een geplande 
 hospitalisatie waar de patiënt werd toegelaten op 27/03/2013 en werd  ontslagen 
uit het ziekenhuis op 29/03/201, zullen de prestatiekosten die  voortvloeien uit een 
latere toelating, vb op 10/04/2013, niet worden  ondersteund na de  raadpleging 
van 27 / 03 / 2013.

De eigenlijke betalingsverbintenis heeft geen geldigheidsduur. De  enige 
 beperking in ZIV is die van de verjaringstermijn van de terugbetaling van 
de  prestatie; deze bedraagt twee jaar (artikel 174 van bovenvermelde 
 gecoördineerd wet).

Niets verplicht (noch verbiedt) de zorgverlener om, bij de facturatie, de  dekking 
van de verzekerde op het ogenblik van de verstrekking opnieuw te raadplegen. 
Als de zorgverlener dit niet heeft gedaan, mag de HZIV de vergoeding niet om 
die reden weigeren.

1.7.    Er bestaat een beslissing tot tenlasteneming met aangepaste dekking
Wanneer de zorgverstrekker bij de raadpleging, merkt dat er reeds een beslissing 
tot tenlasteneming met aangepaste dekking bestaat voor de begunstigde, kan hij 
de tussenkomst en de betaling van zijn factuur laten uitvoeren door de HZIV en/
of door het OCMW. Dit volgens de modaliteiten omschreven in de beslissing tot 
tenlasteneming en rekening houdend met de andere facturatieregels.

1.8.     Er is nog geen beslissing tot tenlasteneming of de beslissing dekt de 
 zorgprestaties niet
Soms kan het zijn dat een persoon die illegaal in België verblijft en/of weinig 
 vertrouwd is met het administratief recht, het OCMW zal overslaan en zich 
 spontaan zal aanbieden bij een zorgverstrekker.

Het kan zijn dat de persoon die zich aanmeldt:
•	 geen verzekering gezondheidszorg heeft en de medische kosten ook niet kan 

betalen omwille van behoeftigheid.

A
an

dacht  

Wanneer de 

HZIV een  factuur 

weigert (omwille van  

niet-conform met de 

OCMW beslissing of het 

 niet-respecteren van de 

 ZIV-regels), moet het ziekenhuis 

de factuur  aanpassen en een 

correctie doorsturen.
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•	 ofwel verzekerd is bij een ziekenfonds, maar dat dit ziekenfonds niet in staat is 
het gedeelte patiënt en de eventuele supplementen te betalen.

De zorgverstrekker zal de situatie dan moeten nagaan en inschatten:

•	 Er is hoogdringendheid in medische zin:
Wanneer de medische hoogdringendheid wordt vastgesteld en de zorgen niet 
kunnen worden uitgesteld om op een beslissing tot tenlasteneming te wachten, 
worden de medische prestaties onmiddellijk toegediend.  Vervolgens zal een 
“zorgadvies “ worden voorgelegd aan het OCMW dat steun kan  verlenen. 
De verstrekker voert onmiddellijk de medische prestaties uit en brengt het 
OCMW, dat hij bevoegd acht, op de hoogte door middel van een volmacht van 
deze persoon als er nog geen elektronische beslissing bestaat.

•	 Er is geen hoogdringendheid in medische zin:
Wanneer de medische hoogdringendheid niet wordt vastgesteld, wordt de zorg 
uitgesteld en zal die slechts worden toegediend na beslissing van het OCMW. 
In dit geval wordt de persoon doorverwezen naar het bevoegde OCMW. 
De verstrekker kan beslissen zijn prestatie uit te voeren, maar hij loopt het risico 
dat hij niet door het OCMW zal worden betaald.

Het OCMW gaat ook na of het de farmaceutische medische kosten ten laste 
neemt. Deze tenlasteneming gebeurt enkel op basis van een beslissing die wordt 
 voorafgegaan door een sociaal onderzoek dat het OCMW uitgevoerd25 heeft.

•	 Tussenkomst van de sociale dienst van het ziekenhuis
In een ziekenhuisomgeving wordt de hulpbehoevende patiënt ten laste 
genomen door de sociale dienst van de instelling. Dit is zeker het geval  wanneer 
de patiënt zich niet kan verplaatsen. De sociale dienst van het ziekenhuis voert 
dan een sociaal “vooronderzoek” uit tijdens de hospitalisatie. Het onderzoekt 
hiervoor de toestand van de persoon en licht het bevoegde OCMW hierover in.

De sociale dienst van het ziekenhuis stelt een document op met informatie 
over de verstrekte zorgen en de identiteit van de persoon. Naargelang het 
 ziekenhuis wordt dit document anders benoemd: “verbindingsfiche”, “advies 
tot  tenlasteneming”... Vervolgens kan het, met de volmacht van de persoon, een 
aanvraag tot tenlastename van de medische kosten indienen bij het  bevoegde 
OCMW.

Wanneer de zorgen reeds werden toegediend omwille van de  medische 
 hoogdringendheid, bezorgt het ziekenhuis het OCMW eveneens het 
 zorgadvies. Dit zorgadvies zal dan worden behandeld als een aanvraag tot 
 maatschappelijke dienstverlening volgens de bepalingen van artikel 58 van de 
organieke wet voor OCMW’s.

Deze manier van handelen versnelt het sociaal onderzoek van het OCMW en 

25  De verplichting voor het OCMW om, na het sociaal onderzoek, zelf te oordelen of de persoon de steun van het 
OCMW moet ontvangen overeenkomstig de wet van 2 april 1965 betreffende de tenlasteneming van de steun en 
de  organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, wordt duidelijk herhaald door de omzendbrieven van 19 
januari 2006 en van 25 maart 2010.
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maakt het mogelijk om snellere en betere beslissingen tot tenlasteneming te 
nemen, hetgeen allemaal in het voordeel is van de zorgverstrekker waarvan de 
zorgen eventueel zullen gedekt worden.

•	 De verbindingsfiche en het formulier van sociaal onderzoek
De verbindingsfiche die afzonderlijk verzonden wordt, is een  overdracht van 
informatie.

De verbindingsfiche die samen met het sociaal onderzoek “medische  kosten” 
wordt verzonden, is een aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening 
 wanneer dit sociaal onderzoek ondertekend is door de patiënt en deze de 
 sociale dienst van het ziekenhuis opdracht heeft gegeven zijn vraag tot 
 medische hulp in te dienen.

•	 De termijn om het OCMW op de hoogte te stellen
Wanneer de zorgverstrekker vaststelt dat er geen verzekering bestaat voor de 
patiënt en dat deze behoeftig is en een vraag voor sociale bijstand  ingediend 
heeft, is het essentieel dat hij in een zo kort mogelijke termijn (wegens de 
 termijn van terugwerkende kracht van 45 dagen en de moeilijkheden van het 
sociaal onderzoek) deze aanvraag doorgeeft aan het bevoegde OCMW zodat 
het OCMW deze aanvraag kan behandelen.

Deze termijn moet zo kort mogelijk zijn en mag maximaal 15 dagen bedragen.

2 De zorgverstrekker verzorgt en factureert de verstrekte zorgen
2.1.    De zorgprestatie

De zorgverstrekker dient de zorgen toe. Maar wanneer hij andere prestaties 
 uitvoert of volgens andere modaliteiten dan diegenen die zijn toegestaan (een 
andere arts dan de toegelaten, prestatie buiten de geldigheidsperiode...), loopt hij 
het risico niet te worden betaald, noch door de HZIV (voor rekening van de Staat) 
noch door het OCMW.

Wanneer de modaliteiten, beschreven in de beslissing, niet overeenkomen met de 
verstrekte zorgen, neemt hij contact op met het  bevoegde OCMW om de  dekking 
eventueel aan te passen aan de medische noden. Zo zal een gebruiker die in 
het bezit is van een ‘principiële’ beslissing en die zich moet laten hospitaliseren 
 ondanks alles toch vooraf aan het OCMW een  uitbreiding moeten vragen van de 
 dekking hospitalisatie.

Wanneer het OCMW de elektronische beslissing heeft ingevoerd, raadpleegt 
de zorgverlener de elektronische beslissingen om een verbintenisnummer te 
 bekomen.

2.2.    Het attest Dringende medische hulp (DMH)
Wanneer het gaat om een persoon die illegaal verblijft, moet de zorgverstrekker in 
ieder geval een attest van dringende medische hulp (zie bijlage) verstrekken om 
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de terugbetaling van de Staat te kunnen genieten in het kader van de dringende 
medische hulp.

De verstrekker van dit attest moet een arts of tandarts zijn, die erkend is door het 
RIZIV.

Het attest bevat minstens:
•	 de datum van de prestatie;
•	 de naam van de begunstigde;
•	 de naam en de handtekening van de arts.

Voor prestaties die geen betrekking hebben op de 1ste fase van het project wordt 
dit attest bij de factuur gevoegd en wordt het  bewaard door het OCMW. In het 
nieuwe systeem moet dit attest echter bewaard worden door de voorschrijvende 
zorgverstrekker. De aanwezigheid ervan kan  gecontroleerd worden door de HZIV.

•	 Een model van elektronisch medisch attest
Het attest DMH wordt elektronisch. Hiervoor werd een formulier, met unieke 
template, vastgelegd door de POD MI.

Dit attest moet bewaard worden door de zorgverstrekker.

•	 Controles a posteriori van de attesten DMH door de HZIV
De HZIV zal op basis van steekproeven controleren of er wel degelijk een attest 
van dringende medische hulp was en de inhoud ervan controleren.

3 Een voorschrift naar een andere verstrekker
De patiënt die werd toegelaten voor een verblijf of voor ambulante zorgen in een 
zorginstelling kan, tijdens zijn verblijf of na raadpleging, zorgen voorgeschreven 
krijgen die niet zijn opgenomen in de dekking van het OCMW voor prestaties bij 
een andere verstrekker. In dit geval moet elke verstrekker over een attest DMH 
beschikken en zal het OCMW de elektronische beslissing nog moeten aanpassen.



42

Facturatie  
van de medische 

zorgen aan personen  
die beroep doen  

op een OCMW

De geïnformatiseerde hervorming van de medische hulp heeft ook als doel om te 
 evolueren naar een volledig elektronische facturatie tussen de zorgverstrekker en de 
verschillende debiteuren.

In een overgangsfase, zijn er twee factureringsmogelijkheden:

•	 De verzending van elektronische facturen gericht aan de HZIV.
•	 De uitgave van papieren facturen, geadresseerd aan het OCMW en aan de patiënt 

(voor de kosten die noch door de staat noch door het OCMW tenlaste genomen 
worden), die tijdelijk wordt behouden26.

26 Dit blijft behouden om:
a. te voldoen aan de  eisen van de boekhoudkundige regels van de OCMW’s. 
b.  kleine OCMW’s, die weinig medische hulpaanvragen moeten verwerken, geen grote informaticaontwikkelingen 

op te leggen.
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1 De elektronische facturatie aan de HZIV
De elektronische facturatie is gebaseerd op deze van het RIZIV, maar past wel de 
 aanpassingen en de beperkingen toe die beschreven staan in het  referentiedocument 
van de HZIV “INSTRUCTIES AAN DE ZORGINSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE 
 ELEKTRONISCHE FACTURATIE VAN DE ZORGVERLENING IN HET KADER VAN Mediprima 
– Fase 1”.

Deze instructies wijzigen de algemene instructies voor facturering op magnetische of 
elektronische dragers van de RIZIV27, of vullen deze aan.

Deze instructies zijn dwingend. Wanneer ze niet nageleefd worden, riskeert de 
 zorgverlener niet te worden betaald.

1.1.    Identificatie van de debiteuren
Voor elke prestatie van een afzonderlijke factuur identificeert de zorgverstrekker 
de verschillende debiteuren :

•	 De federale staat:
Deze wordt vertegenwoordigd door de POD MI en wordt betaald via de HZIV.

•	 Het OCMW:
Het OCMW kan het gedeelte dat niet gedekt is door de staat of het RIZIV, 
 gedeeltelijk of volledig ten laste nemen.

•	 De patiënt:
Deze betaalt het saldo dat niet gedekt is door de twee andere instanties.

De bedragen ten laste van de verschillende partijen worden, volgens de  instructies 
van de facturering, in de juiste velden ingegeven.

•	 Het veld met het gedeelte ZIV wordt ingevuld met het deel dat ten laste wordt 
genomen door de POD MI.
Opmerking:
In fase 1, neemt de POD MI in het meerendeel van de gevallen 100% van 
het gedeelte ZIV en 100% van het gedeelte patiënt ten laste. Er wordt een 
 uitzondering gemaakt voor personen die illegaal verblijven of voor de 9ters 
met inkomen dat  minstens gelijk is aan het leefloon. Voor deze personen 
wordt het gedeelte patiënt niet ten laste genomen door de staat wanneer het 
 ambulante zorgen betreffen.

De POD MI zal nooit de supplementen te zijner laste nemen.

•	 In het veld dat de bijdrage van de patiënt bevat, wordt het gedeelte patiënt 
ingevuld, inclusief de eventuele supplementen te zijner laste.

•	 Tot slot wordt het veld supplement ingevuld met de bedragen ten laste van het 
OCMW, als de zorgverstrekker deze niet kan bepalen.
Als de zorgverlener geen duidelijk onderscheid kan maken tussen de kosten 

26  Beschreven in het document “Instructies aan de verplegingsinrichtingen, aan de erkende laboratoria voor klinische 
biologie, aan de verpleegkundigen en alle andere inrichtingen of verstrekkers die gebruik maken van het systeem 
van aflevering van facturatiebestanden en aan verzekeringsinstellingen”, RIZIV – gezondheidszorg.
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ten laste van het OCMW en de kosten ten laste van de patiënt, op basis van de 
elektronische beslissing tot tenlasteneming zal hij:

•	 Ofwel het hele bedrag factureren aan de patiënt die op zijn beurt contact 
opneemt met het OCMW;

•	 Ofwel, wanneer er een overeenkomst bestaat tussen de zorgverstrekker en 
het OCMW, zijn factuur naar het OCMW versturen.

Dit kan het geval zijn wanneer het OCMW beperkingen aan zijn  interventie 
heeft toegevoegd in de niet-gestructureerde commentaarvelden van zijn 
 elektronische beslissing.

1.2.    Versturen van de elektronische facturen aan de HZIV:
Elke maand bezorgt de zorgverstrekker de HZIV zijn  factureringsbestanden 
met de zorgen van de personen die medische bijstand genoten:
•	 minstens één voor de ambulante zorgen;
•	 minstens één voor de hospitalisatie;

Dit bestand bevat alle afrekeningen van een maand, op basis van het 
 opnamenummer (in geval van hospitalisatie) en op basis van het volgnummer van 
de individuele facturen (in geval van ambulante verstrekkingen).

De factureringsbestanden worden via CareNet of MyCareNet overgemaakt en 
staan los van de verzending van de facturen met betrekking tot de verzekerden 
van de HZIV. 

Er mag geen enkele papieren factuur naar de HZIV opgestuurd worden.

1.3.    In geval van facturering via Carenet of MyCareNet
De regels die beschreven worden in de richtlijnen voor de facturering op 
 elektronische drager zijn van toepassing.

De headers van de verschillende berichten (records 100, 200, 300) worden 
opgesteld overeenkomstig de richtlijnen (zie www.carenet.be), uitgezonderd de 
zones 102 en 103 waar het nieuwe pseudonummer VI (690) wordt ingevuld.

Als de HZIV een betaling uitvoert in opdracht van de POD MI, zal er een 
 afrekenbestand (920900) worden verzonden.

1.4.    Technische specificaties
Zie facturatie-instructies van de HZIV.

2 De papieren facturatie
De papieren facturatie wordt om operationele redenen gehandhaafd.

2.1.    Productieregel voor papieren facturen:
Wanneer de staat (POD MI) niet de totale medische kosten dekt, wordt het saldo 
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aan de debiteuren gefactureerd. Dit aan de hand van een papieren factuur.

Opmerking:
De zorginstellingen zijn verplicht om de hospitalisatiefacturen, voor welk bedrag 
dan ook, op te sturen naar de patiënt, zelfs als de factuur € 0 bedraagt.

Als 100% van de medische kosten onder de verantwoordelijkheid van de POD MI 
vallen, wordt er geen papieren factuur uitgereikt aan het OCMW.

Als er een saldo is dat niet ten laste genomen wordt door de HZIV, zijn er drie 
 mogelijkheden:

•	 Het OCMW komt niet tussen en neemt niets ten laste:
Het OCMW geeft dit aan in het luik van de betrokken beslissing. In dit geval 
 stuurt de zorgverlener een factuur naar de patiënt met het saldo te zijner 
laste en is er geen factuur voor het OCMW.

•	 Het OCMW komt tussen en neemt het volledige saldo van de factuur ten laste:
In dit geval stuurt de zorgverlener een factuur naar het OCMW.

•	 Het OCMW komt gedeeltelijk tussen:
•	 Als de tenlasteneming kon worden vastgesteld, stuurt de zorgverlener twee 

facturen, één naar het OCMW met het gedeelte ten laste van het OCMW, een 
andere naar de patiënt met het gedeelte te zijner lasten.

•	 Als de tenlasteneming door het OCMW niet kon worden vastgesteld, 
 factureert de zorgverlener het gehele saldo ofwel aan de patiënt ofwel aan 
het OCMW als hierover een akkoord bestaat tussen de twee instellingen.

2.2.    Presentatie van de papieren factuur
De factuur patiënt en de factuur OCMW bevatten een kolom met het bedrag dat 
ten laste wordt  genomen door de POD MI, een kolom met het gedeelte patiënt 
( supplementen inbegrepen), een kolom met de bedragen van de kosten ten laste 
van het OCMW en een kolom met de totale bedragen.

3 Afhandeling van de facturatie door de HZIV
3.1.    Afhandeling door de HZIV

Bij ontvangst van een factureringsbestand, controleert de HZIV of het bestand 
voldoet aan alle voorwaarden.

•	 Controle van de patiënt:
De patiënt moet gekend zijn in het systeem van de elektronische beslissingen.

•	 Controle van de periode:
De prestaties moeten hebben plaatsgevonden in een periode die gedekt is 
door een beslissing tot tenlasteneming.

•	 Controle van de flag “attest Dringend Medische Urgentie”:
Deze moet geselecteerd zijn voor personen die illegaal verblijven.
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•	 Controle van de soorten zorg:
De soorten zorg die gedekt worden door het OCMW in fase 1; de zorgen in 
zorginstellingen, verblijf of ambulante zorg.

•	 Controle van de dekkingscode:
De dekkingscode of het het percentage van de tenlasteneming door de POD 
MI dat gebruikt wordt in de facturatie moet conform zijn aan de elektronische 
beslissing.

•	 Controle van de zorgverstrekker:
Als er een zorgverstrekker in de elektronische beslissing aangeduid is, kunnen 
andere zorgverstrekkers niet in aanmerking komen voor een terugbetaling.

•	 Controle van het verbintenisnummer van de betaling.

De HZIV past de RIZIV-tarificatie toe en voert de betaling van de kosten ten laste 
van de staat (de POD MI) uit op basis van de voorwaarden van de elektronische 
beslissing.

Alle vragen in verband met geweigerde facturen, betalingen of prestaties  kunnen 
gericht worden aan de helpdesk elektronische facturatie via volgend adres: 
 Mediprima@hziv.fgov.be.

3.2.    Rechtzettingen van de facturen
Geweigerde facturen of prestaties moeten na de rechtzetting opnieuw ingevoerd 
worden in een zending van elektronische facturatie.

4 Uitvoeren van de eindafrekening voor de POD MI en de OCMW’s
De HZIV stelt maandelijks een bestand van de afrekeningen op dat de verzending van 
de aanvaarde facturen bevat en waarvoor de bedragen ten laste van de Staat werden 
betaald.

Het bestand van de afrekeningen is een bestand met xml- structuur.

5 Overdracht van de afrekening aan de POD MI
Eenmaal per maand wordt een afrekeningenbestand bezorgd aan de POD MI, via het 
NIC en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

6 De POD MI bezorgt de afrekeningen aan het (de) OCMW(‘s)
De POD MI maakt via SMALS een afrekeningsbestand aan voor elk OCMW op basis van 
het afrekeningsbestand dat het van de HZIV ontvangt.

De afrekeningsbestanden wordt aan elk OCMW ter beschikking gesteld in zijn eigen  
FTP-ruimte. Dit in 2 formaten:

•	 XML-formaat:
Elk OCMW zal zijn afrekeningsbestand kunnen nakijken via zijn 



47

 informaticatoepassing (volgens hetzelfde principe als de huidige mutaties) om 
een controle en het opvolging van de medische kosten in de  geïnformatiseerde 
diensten mogelijk te maken.

•	 PDF-formaat:
De afrekeningsbestanden worden opgeslagen in pdf-formaat en via de eBox 
instellingen verstuurd naar het OCMW.

7 Het OCMW behandelt het saldo van de factuur
Wanneer een OCMW een te betalen afrekening ontvangt, controleert het, in functie 
van het soort zorgen en tenlasteneming onder andere de overeenkomst tussen de 
 verstrekte zorgen en de beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn.

7.1.    Raadpleging van de afrekening door het OCMW
De afrekeningsbestanden kunnen eventueel worden behandeld in de sociale 
 software van het OCMW of in een systeem dat voor het OCMW toegankelijk is, 
zoals SINCRHO.

7.2.    Controle van de afrekeningen en/of de facturen door de OCMW’s
Het OCMW voert de controles voor zijn gedeelte van de afrekeningen en/of de 
facturen uit op basis van de in de elektronische beslissing omschreven dekking.

Het OCMW stuurt de papieren facturen terug die niet overeenstemmen met deze 
beslissing.

7.3.    Betaling door het OCMW
Het OCMW betaalt enkel de kosten van de patiënt terug die gedekt zijn door de 
 beslissing tot tenlasteneming en binnen de grenzen gesteld aan de toekenning 
van de steun, voorwaarden die vermeld worden in de elektronische beslissing.

8 Laatste etape: het formulier D
Er zijn nog omstandigheden waar het OCMW een terugbetalingsaanvraag van de 
 medische kosten moet indienen bij de POD MI in het kader van de vroegere procedure.

Wanneer het OCMW de facturen van medische kosten van de ver-
strekker, of van de  begunstigde, heeft ontvangen en betaald, vo-
ert het OCMW elektronisch een  terugbetalingsaanvraag in bij de 
POD MI. Hiervoor gebruikt het OCMW formulier D (kostenstaat):

•	 Formulier D1 (zie bijlage):
Dit formulier wordt gebruikt voor de terugbetaalbare 
kosten waaronder de medische en farmaceutische kos-
ten buiten ziekenhuis. Eén enkel formulier groepeert de 
kosten betreffende een gezin (hoofdbegunstigde en bi-
jkomende begunstigden).

•	 Formulier D2 (zie bijlage):
Dit formulier wordt uitsluitend gebruikt voor de medische en farmaceutische 
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kosten in het ziekenhuis. Er is dus een formulier per persoon nodig.

Het OCMW kan zo meerdere formulieren per maand indienen voor eenzelfde persoon.

De termijn om deze formulieren aan de POD MI te bezorgen bedraagt 12 maanden 
vanaf het einde van het kwartaal waarin de uitgaven werden gedaan, maw, wanneer de 
prestaties plaatsvonden of werden gestart.

8.1.    Behandeling van formulier D door de POD MI
Dit formulier wordt automatisch behandeld in het systeem PRIMA.

Het volgende wordt gecontroleerd:

•	 of de nodige informatie aanwezig is;
•	 of er geen twee terugbetalingsaanvragen zijn voor eenzelfde factuur - op basis 

van het factuurnummer;
•	 het ziekenhuisnummer:

Het moet gaan om een Belgisch ziekenhuis (volgens de lijst van de  ziekenhuizen);
•	 het statuut van de persoon:
•	 SWanneer de persoon zich in een statuut bevindt dat geen recht geeft op 

 medische hulp (DMH inbegrepen) wordt de betaling geweigerd.  Voorbeelden 
hiervan zijn:
- Belg, maar niet geschrapt
- Asielzoeker (207) die afhangt van Fedasil
- …

•	 Wanneer de persoon asielzoeker is, wordt hij normaal ten laste genomen door 
FEDASIL, behalve wanneer hij in LOI (lokaal opvanginitiatief ) is: dan treedt de 
POD MI op in de plaats van FEDASIL voor de betaling.

•	 Wanneer de persoon asielzoeker is en zijn effectief verblijfsadres niet 
 overeenkomt met het territoriaal bevoegd OCMW, wordt hij maar aan 50 % 
terugbetaald.

De POD MI betaalt dus formulier D terug in functie van de regels van intern beheer. 
Enkel het gedeelte ZIV en het remgeld zijn terugbetaalbaar door de POD MI, nooit 
de supplementen.

De terugbetaling van de medische kosten gebeurt maandelijks met de betaling 
van het equivalent leefloon in het kader van de Wet 65.
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Bijlagen
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9  De verbindingsfiche

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum

Geslacht M  V 

Verblijfsplaats straat nr.

postcode gemeente

Nationaliteit

Gebruikte taal

)

KORTE SITUATIEBESCHRIJVING 

AARD VAN DE MEDISCHE BEHOEFTE

DOEL VAN DE DOORVERWIJZING

VERTROUWELIJK VERWIJSFORMULIER

IDENTIFICATIEGEGEVENS PATIËNT

Gegevens ziekenhuis Datum opname/zorgen

Datum doorverwijzing

Maatschappelijk werker

Telefoon
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10  De fiche sociaal onderzoek

Sociaal onderzoek in geval van dringende zorgen / dringende opname

Naam 

Voornaam 

Geboorteplaats

Geboortedatum

Geslacht

Domicilie straat nr.

postcode gemeente

Verblijfsplaats idem domicilie 

straat nr.

postcode gemeente

Nationaliteit

INSZ/Bisnummer

ID-kaart afgeleverd op

Contactpersoon naam

straat nr.

postcode gemeente

)

Taalrol N  F 

Register van inschrijving BR  VR  WR 

IDENTIFICATIEGEGEVENS PATIËNT

Gegevens ziekenhuis Datum opname/zorgen

Verzorgings-/patiëntnummer

Hospitalisatienummer

Dossiernummer OCMW

Referentie

Pagina 1 van 5
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11  De fiche sociaal onderzoek

1. indien aangesloten bij een ziekenfonds

Gegevens titularis (indien verschillend patiënt)

Naam

Voornaam

Adres straat nr.

postcode gemeente

eventueel kleefbriefje aanbrengen

Naam ziekenfonds

Aansluitingsnummer

Code tegemoetkoming

Begin wachttijd:

Einde wachttijd:

Andere ziekte-/ongevallenverzekering:

Ondernomen stappen indien persoon niet meer verzekerd is:

2. indien ziekteverzekering onbekend is bij verzorging

Datum aankomst in België

Afkomstig uit land met verbindingsorgaan ja  nee 

Datum contactname met de HZIV

Afkomstig uit visumplichtig land ja  nee 

Gedekt door een Europese verzekeringskaart ja  nee 

Gedekt door een reisverzekering ja  nee 

Bij weigering ten laste neming door verzekeraar, wat is het motief?

VERZEKERBAARHEID
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12  De fiche sociaal onderzoek

Borg-/garantsteller

Naam

Voornaam

)

Adres straat nr.

postcode gemeente

Borgsteller aanvaard de kosten ja  nee 

Opmerkingen:

Onderhoudsplichtige

Naam

Voornaam

)

Adres straat nr.

postcode gemeente

Onderhoudsplichtige aanvaard de kosten ja  nee 

Opmerkingen:

Gezinssamenstelling patiënt 

Inkomsten gezin

geboortedatum nationaliteit familiebandNaam + voornaam

BORGSTELLING - ONDERHOUDSPLICHT

GEZINSSAMENSTELLING EN INKOMSTEN

gegevens werkgeverNaam + voornaam netto maandbedrag
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13  De fiche sociaal onderzoek

Andere inkomsten

Is er schuldbemiddeling ja  nee 

 coördinaten:

 lang verblijf met de bedoeling zich in België te vestigen

 familiebezoek

 toerisme

 zaken, werk

 asielzoeker

 erkend vluchteling

 medische redenen

 andere, namelijk :

omstandigheden van de opname/zorgen:

Opname vanuit een openbare plaats 
Opname vanuit een privé plaats 
Verkeersongeval 
Ongeval op school 
Andere 
Verduidelijking andere omstandigheden:

MAANDELIJKSE LASTEN

VERBLIJFSREDENEN

maandelijkse huuropbrengsten
onroerend eigendom

bedrag

water
telefoon/GSM
kredieten

bedrag
huur
energie (elektriciteit, gas,…)

CONCLUSIE EN VOORSTEL
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14  De fiche sociaal onderzoek

voorstel :

Gedaan te, op

Handtekening patiënt, voorafgegaan door de vermelding "gelezen en goedgekeurd"

DATUM MAATSCHAPPELIJK WERKER

HANDTEKENING

VERKLARING EN ONDERTEKENING

Ik, ondergetekende, verklaar niet bij machte te zijn om te kosten van de medische verzorging zelf ten laste te 
nemen. Ik wil daarom een beroep doen op de tussenkomst van een OCMW en mandateer hiervoor de sociale 
dienst van het ziekenhuis om in mijn naam de aanvraag in te dienen. Ik verklaar op eer dat alle in het document 
vermelde elementen waar en oprecht zijn en ik autoriseer het OCMW om deze verklaringen te verifiëren.

VERSLAG BEVINDINGEN SOCIALE DIENST
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15 Formulier inzake tenlasteneming medische kosten

OCMW : 

FO
TO

 lo
go

 O
CMW

Titularis

INSZ : 

Naam :

Voornaam :

FO
TO

Minderjarige bijkomende begunstigden

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

INSZ : geboortedatum : / / M : V :

Naam / Voornaam :

Formulier inzake tenlasteneming medische 
kosten 

 

stempel 
OCMW 

Dit document op zich opent geen enkel recht !Dit document op zich opent geen enkel recht !
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16 Formulier A

POD  Maatschappelijke Integratie

2. KBO-nummer  :

3. Dossier : 

4. Datum invoegetreding :

Hoofdbegunstigde
11. Naam :

12. Voornaam :

13. Geboortedatum : 14. INSZ-nummer :

15. Statuut : 

21. Adres : 

22. Postcode : 23. Instelling : 

31. Nationaliteit :

33. Geslacht :

35. Feitelijke leefsituatie : 

36. Aantal begunstigden : 

43. Datum 1ste inschrijving : 44. Ononderbroken verblijf van 5 jaar :

92. Referentie : 

Wet van 2 april 1965 
Formulier A

Versie 04 XML

Identiteitsgegevens
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17 Formulier A

Bijkomende begunstigden.

61. Naam :

62. Voornaam :

63. Geboortedatum : 64. INSZ-nummer :

65. Statuut : 

67. Nationaliteit : 68. Relatie t.o.v. hoofdbegunstigde

61. Naam :

62. Voornaam :

63. Geboortedatum : 64. INSZ-nummer :

65. Statuut : 

67. Nationaliteit : 68. Relatie t.o.v. hoofdbegunstigde

61. Naam :

62. Voornaam :

63. Geboortedatum : 64. INSZ-nummer :

65. Statuut : 

67. Nationaliteit : 68. Relatie t.o.v. hoofdbegunstigde

61. Naam :

62. Voornaam :

63. Geboortedatum : 64. INSZ-nummer :

65. Statuut : 

67. Nationaliteit : 68. Relatie t.o.v. hoofdbegunstigde

61. Naam :

62. Voornaam :

63. Geboortedatum : 64. INSZ-nummer :

65. Statuut : 

67. Nationaliteit : 68. Relatie t.o.v. hoofdbegunstigde
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18 Formulier B1

                                                                POD  Maatschappelijke Integratie

2. KBO-nummer  :

3. Dossier : 

4. Datum invoegetreding :

Gevraagde hulp
31. Financiële hulp : 35. Repatriëringskosten : 

32. Gewaarborgde kinderbijslag : 36. Geboortepremie :

33. Ziekenfonds : Basisbijdrage : 37. Regularisatie (achterstallen) mutualiteit :

 Aanvullende bijdrage : 38. Plaatsings- of verblijfskosten : 

34. Medische en farmaceutische kosten : 39. Huisvestingskosten :

40. Andere gevraagde hulp :

Begunstigde Partner

41. Tewerkstelling artikel 60 § 7 Type :

Uurregeling :

Plaats van tewerkstelling :

42. Tewerkstelling artikel 61 :

43. Type activering maatschappelijke dienstverlening :

44. Partnerschapovereenkomst :

45. Onderhoudsgeld :

51. Inschrijving in het Nationaal Register :

53. Categorie : 54. Aanbieding woonst : 

Beslissing
61. Duur : Maanden : Weken : Dagen : 62. Datum beslissing

92. Referentie : 94. Vonnis of arrest : 

Wet van 2 april 1965 
Formulier B1

Versie 04 XML
Beslissing tot steunverlening 
(behalve hospitalisatie en ambulante 

zorgen verstrekt in een  
verplegingsinstelling)
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19 Formulier B2

POD  Maatschappelijke Integratie

2. KBO-nummer  :

3. Dossier : 

4. Datum invoegetreding :

Gevraagde hulp
41. Hospitalisatiekosten : 42. Medische en farmaceutische kosten

tengevolge van de ambulante zorgen
verstrekt in een verplegingsinstelling :

51. Code inschrijving in het Nationaal Register :

Beslissing
61. Duur : Maanden : Weken : Dagen : 62. Datum beslissing :

92. Referentie : 94. Vonnis of arrest : 

Wet van 2 april 1965 
Formulier B2

Versie 04 XML
Beslissing tot steunverlening 
(hospitalisatie en ambulante zorgen

verstrekt in een verplegingsinstelling)
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20 Gedekte zorgverstrekker heeft zicht op: 

o 

o 

o 

 

 

o 

 

 

 

o 
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21 Attest DMH voor de zorgverstrekker

OCMW:

VERSTREKKING

Datum/periode verstrekking: van tot

AANTAL

A facultatief

PATIËNTGEGEVENS

naam en voornaam:

geboortedatum:

verblijfplaats:

nationaliteit:

geslacht: M V

INSZ:

AFLEVEREND GENEESHEER

naam en voornaam:

adres:

RIZIV-nummer:

datum opmaak:

Handtekening:

paramedisch

prothese

ambulante ziekenhuisverpleging

medicatie

consultatie arts

Wettelijke basis: organieke wet van 8 juli 1976, artikel 57,§2 en het KB van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp verstrekt aan 
vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven.

ATTEST VAN NOOD MEDISCHE HULP VOOR WOONPLAATS IN ILLEGAAL VERBLIJF

TYPE EVENTUELE VERDUIDELIJKING

ziekenhuisopname

diverse

medisch vervoer
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22 Formulier D1

POD  Maatschappelijke Integratie

2. KBO-nummer  :

3. Dossier : 

4. Maand toekenning hulp :

Gevraagde hulp
31. Financiële steun

Bedrag steun : Maandinkomen : 

Verhoogd terugbetalingsplafond :
32. Gewaarborgde kinderbijslag :

Bedrag steun : Aantal kinderen : 

33. Ziekenfonds
Basisbijdrage :

Aanvullende bijdrage : 

34. Medische en farmaceutische kosten : 
Medische kosten : 

Farmaceutische kosten :

35. Repatriëringskosten : 

36. Geboortepremie : Geboortedatum : 
Aantal levendgeboren kinderen : 

Aantal doodgeboren kinderen : 

37. Regularisatie mutualiteit : 

38. Plaatsings/verblijfskosten :

39. Huisvestingskosten :

40. Andere gevraagde hulp :

Begunstigde Partner
41. Tewerkstelling art 60 § 7 :

Initiatiefnummer (SE) :

Aantal kalenderdagen (SE) :

42. Tewerkstelling art 61 :

43. Activering mtsch. dienstv. :

44. Partnerschapovereenkomst :

45. Onderhoudsgeld :

50. Totaal  bedrag : 

Ziekenfonds
52. Datum invoegetreding tussenkomst ziekenfonds :

92. Referentie : 94. Vonnis of arrest : 

Wet van 2 april 1965 
Formulier D1

Versie 04 XML
Kostenstaat 

(behalve hospitalisatie en ambulante 
zorgen verstrekt in een  
verplegingsinstelling)
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23 Formulier D2

POD  Maatschappelijke Integratie

2. KBO-nummer  :

3. Dossier : 

4. Begin hosp. / amb. zorgen :

Hospitaal of verplegingsinstelling : 
21. a. R.I.Z.I.V.-nummer  : 

b. KBO-nummer Hospitaal :

Gevraagde hulp
41. Hospitalisatiekosten : Bedrag Jaar Factuurnummer

Facturen : 1

2

3

4

5

Rest

42. Ambulante zorgen verstrekt in een  verplegingsinstelling : 
Medische kosten :

Farmaceutische kosten :

50. Totaal bedrag : 

Ziekenfonds
52. Datum invoegetreding

tussenkomst ziekenfonds :

92. Referentie : 94. Vonnis of arrest : 

Wet van 2 april 1965 
Formulier D2

Versie 04 XML
Kostenstaat 

(hospitalisatie en ambulante zorgen 
verstrekt in een  verplegingsinstelling)


