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De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, 

Landbouw en Maatschappelijke Integratie 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

 

Omzendbrief aan de ziekenhuizen 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

Vorig jaar werd de eerste fase1 van de MediPrima-procedure voor de ziekenhuizen in 

productie gesteld. Deze omzendbrief heeft als doel te herinneren aan de facturatietermijn 

voor de kosten van prestaties ten laste van de Staat die verricht worden voor het doelpubliek 

van de eerste fase van de MediPrima-procedure. 

In vorige omzendbrieven2 werd al meermaals de aandacht erop gevestigd dat alle facturen 

vanaf 1 juni 2014 op elektronische wijze naar de Hulpkas voor ziekte- en 

invaliditeitsuitkeringen (HZIV) overgemaakt moeten worden om de prestaties ten laste van de 

Staat terugbetaald te krijgen. 

Aangezien de POD Maatschappelijke Integratie voor de prestaties na 31 mei 2014 geen 

toelage meer toekent aan de OCMW's op basis van het vroegere terugbetalingssysteem, 

weigeren de OCMW's sinds 1 juni 2014 alle (papieren) facturen die de Staat aangerekend 

(kunnen) worden voor zover het prestaties betreffen die na 31 mei 2014 verricht werden. Er 

dienen dan ook geen facturen voor die prestaties verstuurd te worden naar het OCMW of de 

patiënt. 

Bij omzendbrief van 29 juli 2013 werd tevens aan de ziekenhuizen, naast een aantal algemene 

inlichtingen, de richtlijnen betreffende de elektronische facturering bezorgd. Dit 

facturatieproces is volledig gealigneerd op het proces dat gekend is voor de facturering aan 

de verzekerden van de HZIV, met enkele toevoegingen speciaal voor deze nieuwe doelgroep. 

                                                           
1 De eerste fase omvat de hervorming van de terugbetaling van de medische kosten in en gefactureerd door een 
ziekenhuis voor behoeftige personen zonder ziekteverzekering die de risico's in België dekken en die zich ook niet 
kunnen aansluiten bij een ziekenfonds. 
2 Omzendbrief van 24 december 2013, 23 mei 2014 en 17 december 2014 
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In tegenstelling tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) (artikel 174) is het niet mogelijk 

de verjaring te stuiten in de MediPrima-procedure (met andere woorden factureren na twee 

jaar). Dit betekent dus ook dat ziekenhuizen 2 jaar de tijd hebben om een prestatie te 

factureren. 

De eerste prestaties die via de nieuwe procedure dienen gefactureerd worden betreffen juni 

2014. Dit betekent dus dat deze ten laatste tegen juni 2016 moeten gefactureerd worden. 

Prestaties van juni 2014 die na juni 2016 gefactureerd worden, zullen geweigerd worden. 

Het doel van deze omzendbrief is dan ook om u hier attent op te maken, zodat u tijdig de 

nodige maatregelen kan treffen. 

Hoogachtend, 

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, De Minister van Sociale Zaken en 

KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Volksgezondheid 
  Integratie 

  


