POD Maatschappelijke Integratie
SPP Intégration Sociale

Aan de dames en heren Voorzitters

van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn

datum : 24/12/2013

Project MediPrima fase 1 — Stand van zaken met betrekking tot
de inwerkingtreding

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,

Inleiding
Het Koninklijk besluit van 19 november 2013 tot vaststelling van de datum van
inwerkingtreding van artikelen 32 en 36 van de wet van 27 december 2012
houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van gezondheidszorg
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2013.
De zorgverstrekkers krijgen tot 1 januari 2014 om in te stappen voor wat de
elektronische facturatie via de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(HZIV) betreft. Dit betekent dat alle prestaties van de zorgverstrekkers die
plaatsvinden vanaf 01/01/2014 voor de beoogde doelgroep via het nieuwe
systeem dienen gefactureerd te worden.
Een aantal ziekenhuizen en OCMW's zullen evenwel niet in staat zijn om tijdig
de nodige aanpassingen te laten doorvoeren, vooral als gevolg van interne
reorganisatie van hun IT-toepassingen.
Bijgevolg wordt voor de verzorgingsinstellingen in een overgangsfase voorzien.
Het doel van deze omzendbrief is om over deze overgangsmaatregelen te
communiceren naar de OCMW's.
Wat indien een verzorgingsinstelling nog niet klaar is?
Zoals
in
de
vorige
omzendbrief reeds
vermeld,
moeten
de
verzorgingsinstellingen de OCMW-beslissingen raadplegen, dit om onder meer
na te gaan of en welke kosten door het OCMW of door de Staat ten laste
worden genomen en om een betaalverbintenisnummer te kunnen verkrijgen.
De verzorgingsinstellingen die echter nog in staat zijn om een dergelijke
consultatie via het gebruikelijke klantenbeheersysteem te doen, kunnen
evenwel gebruik maken van een gratis webtoepassing die hiervoor door de POD
Maatschappelijke integratie (POD MI) ter beschikking wordt gesteld.

Pagina 1 van 3

Het gebruik van deze toepassing wordt tijdens de overgangsfase (zie verder)
sterk aangeraden. Op het einde van deze overgangsfase, wanneer een
ziekenhuis nog steeds niet zou klaar zijn met de eigen ontwikkelingen om
elektronisch te kunnen factureren, zal het gebruik van deze webtoepassing
verplichtend zijn.
De consultatie van MediPrima zou dus geen al te grote problemen mogen
opleveren. Voor de verzorgingsinstellingen die nog niet in staat zijn om de
elektronische beslissingen te raadplegen, blijven de OCMW's de requisitoria
toekennen.
Voor wat de elektronische facturatie betreft, is er echter geen webtoepassing
voorhanden. Daarom wordt voor de verzorgingsinstellingen die nog niet in staat
zijn om elektronisch te factureren vanaf 01/01/2014, in een overgangsperiode
voorzien.
In de periode van 01/01/2014 t.e.m. 31/05/2014 zal het voor deze
ziekenhuizen mogelijk blijven om verder te werken met papieren facturen die
via de OCMW's worden betaald.
Vanaf de maand juni 2014 zal er geen enkele factuur nog door een OCMW
betaald kunnen worden voor kosten die de eerste fase van het project betreffen
(zie verder) en waar de prestatie heeft plaatsgevonden na 31/05/2014.
Gedurende deze overgangsperiode van 5 maanden kunnen de ziekenhuizen op
het einde van elke maand overstappen naar de elektronische facturatie via
MediPrima.
De POD MI houdt op zijn website (www.mi-is.be) een lijst bij van alle
ziekenhuizen die al in productie zijn voor wat de elektronische facturatie betreft.
Aan het begin van elke maand zal deze lijst worden geactualiseerd.
Eenmaal een ziekenhuis in staat is om elektronisch te factureren, zal enkel nog
deze werkwijze mogelijk zijn.
Werkwijze voor de OCMW's tijdens de overgangsperiode?
Aangezien het tussen 01/01/2014 en 01/06/2014 voor deze ziekenhuizen nog
mogelijk is om verder te werken met papieren facturen, zal - om het recht op
terugbetaling te garanderen - het OCMW in die periode naast het inbrengen van
de elektronische beslissing in de centrale databank, ook formulieren B2 (en
nadien de formulieren D2) moeten insturen indien het ziekenhuis waarmee men
samenwerkt nog niet in staat is om elektronisch te factureren.
De POD MI zal vanaf het moment dat het ziekenhuis op de voormelde lijst
staat, voor alle personen met een elektronische beslissing in de databank
MediPrima de formulieren D2 weigeren.
Voor prestaties die hebben plaatsgevonden na 31/05/2014 zal er geen enkele
betoelaging meer gebeuren door de POD MI via het huidige
terugbetalingssysteem.
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De OCMW's dienen vanaf 1 juni 2014 alle (papieren) facturen die ten laste van de
Staat kunnen gelegd worden te weigeren voor zover de prestatie heeft
plaatsgevonden na 31/05/2014.
De POD MI zal voor alle personen met een elektronische beslissing in de
databank MediPrima systematisch de formulieren D2 met een datum van
inwerkingtreding vanaf 01/06/2014 weigeren.
Er zal een voorschotsysteem worden ingevoerd voor de ziekenhuizen die nog
niet elektronisch kunnen factureren op 1 juni 2014.
Reikwijdte eerste fase MediPrima.
Ter herinnering wil ik ook nog eens de reikwijdte van de eerste fase van dit
project herhalen.
De medische kosten in deze eerste fase betreffen de kosten die gemaakt
worden in en gefactureerd worden door een verpleeginstelling. Het betreffen
zowel de hospitalisaties als de ambulante zorgen.
In de eerste fase wordt de doelgroep voor bovenvermelde kosten beperkt tot de
behoeftige personen die niet over een ziektekostenverzekering beschikken die de
risico's in België dekt en die niet kunnen aangesloten worden bij een
mutualiteit.
De personen die tot deze doelgroep behoren, zullen voornamelijk tot één van
de volgende categorieën behoren:
 illegaal in het Rijk verblijvend;
 een asielprocedure hebben lopen en ten laste zijn van een OCMW (LOI of
financiële steun).
In de hoop u hiermee van dienst te zijn, mevrouw de voorzitter, mijnheer de
voorzitter, verblijven wij,
Hoogachtend,

De Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie, Maatschappelijke Integratie
en Armoedebestrijding

De vice-Eerste Minister en Minister
van Sociale Zaken en
Volksgezondheid,

