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Aan de dames en heren Voorzitters 
van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? 
Consulteer dan Primabook, de documentatieruimte van  
de POD MI via https://primabook.mi-is.be. 
 
Mail voor bijkomende vragen naar onze FrontOffice  
via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85. 
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Onderwerp: De terugbetaling van medische kosten die ingevolge de Zesde Staatshervorming zijn 
overgeheveld naar de gefedereerde entiteiten 

 

1 

Geachte voorzitter, 

 

Ingevolge de Zesde Staatshervorming werden een aantal medische kosten overgeheveld naar de 

gefedereerde entiteiten, als zijnde voortaan persoonsgebonden aangelegenheden. 

In de praktijk bleken hieromtrent veel vragen te rijzen, in het bijzonder inzake de impact van deze 

Zesde Staatshervorming op de terugbetaling van deze medische kosten door de POD MI voor niet-

verzekerbare en onwettig verblijvende personen.  

Aan de hand van deze omzendbrief wens ik u dan ook graag te informeren over de terugbetaling 

door de POD MI van de medische kosten die werden overgeheveld naar de gefedereerde entiteiten.  

Gelet op het belang van medische zorgen voor het precaire, niet-verzekerbare doelpubliek van de 

OCMW’s, blijft de terugbetaling van deze kosten gegarandeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, 

Armoedebestrijding en Beliris 

 

Getekend 

Karine Lalieux 

mailto:vraag@mi-is.be
http://www.mi-is.be/
https://primabook.mi-is.be/
mailto:vraag@mi-is.be
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1. De Zesde Staatshervorming 
 

Ingevolge de Zesde Staatshervorming werden een aantal medische aangelegenheden overgeheveld 

van de federale ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de deelstatelijke persoonsgebonden 

aangelegenheden. 

Artikel 5, §1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, 

bepaalt met name hetgeen volgt : 

“§ 1. De persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 128, § 1 , van de Grondwet, zijn : 

  I. Wat het gezondheidsbeleid betreft : 

   1° onverminderd datgene wat bepaald is in het eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5° en 6°, het beleid betreffende 

de zorgverstrekkingen in en buiten de verplegingsinrichtingen met uitzondering van : 

   a) de organieke wetgeving, met uitzondering van de investeringskost van de infrastructuur en de 

medisch-technische diensten; 

   b) de financiering van de exploitatie, wanneer deze geregeld is door de organieke wetgeving en dit 

onverminderd de bevoegdheden van de gemeenschappen bedoeld onder a); 

   c) de basisregels betreffende de programmatie; 

   d) de bepaling van de voorwaarden en de aanwijzing tot universitair ziekenhuis overeenkomstig de 

wetgeving op de ziekenhuizen; 

   2° het beleid betreffende de verstrekkingen van geestelijke gezondheidszorg in de 

verplegingsinrichtingen buiten de ziekenhuizen; 

   3° het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in oudereninstellingen, met inbegrip van de 

geïsoleerde geriatriediensten; 

   4° het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in geïsoleerde diensten voor behandeling en 

revalidatie; 

   5° het beleid inzake long term care revalidatie; 

   6° de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en de ondersteuning van de 

gezondheidszorgberoepen van de eerste lijn; 

   7° wat betreft de gezondheidszorgberoepen : 

   a) hun erkenning met naleving van de door de federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden; 

   b) hun contingentering, rekening houdende, in voorkomend geval, met het globale aantal dat de 

federale overheid per gemeenschap jaarlijks kan vastleggen voor de toegang van elk van de 

gezondheidszorgberoepen; 

   8° de gezondheidsopvoeding alsook de activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve 

gezondheidszorg, evenals alle initiatieven inzake de preventieve gezondheidszorg. 

   De federale overheid blijft evenwel bevoegd voor : 

   1° de ziekte- en invaliditeitsverzekering; 

   2° de nationale maatregelen inzake profylaxis. 

…” 
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Voor wat betreft de overgehevelde materies zullen voortaan de 5 volgende entiteiten bevoegd zijn : 

1) Het Waals Gewest, in het bijzonder l’AVIQ zijnde « l’Agence pour une Vie de Qualité »; 

2) Brussel, in het bijzonder Iriscare; 

3) La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ;  

4) Vlaanderen, in het bijzonder het Agentschap Zorg en Gezondheid en haar domein Vlaamse 

Sociale Bescherming; 

5) De Duitstalige Gemeenschap. 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de overheveling van bevoegdheden betrekking heeft op 

personen die onder de ziekteverzekering ressorteren, zijnde de personen aangesloten bij een 

ziekenfonds. Niet-verzekerbare personen en personen zonder wettig verblijf, die respectievelijk 

voldoen aan de voorwaarden voor medische maatschappelijke dienstverlening dan wel dringende 

medische hulp, werden niet beoogd door de Zesde Staatshervorming. 

De bijstand aan deze personen zoals geregeld bij artikel 57 van de Organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de OCMW’s, evenals de terugbetaling van deze bijstand, zoals geregeld bij de wet van 2 

april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s blijven federale 

bevoegdheden. 

2. De terugbetaling door de POD MI 
 

De medische kosten die ten laste worden genomen door de OCMW’s, al dan niet via Mediprima, 

worden door de POD MI terugbetaald overeenkomstig artikel 11 van de wet van 2 april 1965 

betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s. 

 

2.1. De wettelijke terugbetalingsbasis, zijnde artikel 11 van de wet van 2 april 

1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 

OCMW’s 

 

Artikel 11, § 1, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend 

door de OCMW’s bepaalt hetgeen volgt  : 

“§ 1. De bij artikel 4 bedoelde kosten zijn slechts terugbetaalbaar tot het beloop van: 

 1° de gemiddelde prijs van de verpleegdag in gemeenschappelijke kamer die bepaald is in functie van 

de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen; 

 2° de prijs die wordt terugbetaald door de verzekering tegen ziekte en invaliditeit van de andere 

gezondheidsprestaties. 

  Wanneer het evenwel gaat om behandelingskosten veroorzaakt door een hospitalisatie of wanneer 

het gaat om behandelingskosten gemaakt voor personen die beschikken over bestaansmiddelen die 

lager zijn dan het bedrag van het leefloon, zijn deze kosten terugbetaalbaar tot het beloop van de 
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prijs die als basis dient voor de terugbetaling door de verzekering tegen ziekte en invaliditeit; 

 3° de prijs die vastgesteld is door de Minister tot wiens bevoegdheid de openbare onderstand 

behoort, voor het vervoer van de patiënt naar de verplegingsinstelling of zijn overbrenging naar een 

andere verplegingsinstelling. 

…” 

 

Overeenkomstig dit artikel betaalt de POD MI de medische kosten terug volgens de prijs die wordt 

terugbetaald door de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zijnde de prijs die wordt terugbetaald voor 

verzekerde personen. In de praktijk werden dus steeds de RIZIV-nomenclatuurcodes als basis gebruikt.  

Echter, ingevolge de Zesde Staatshervorming, werden door sommige gefedereerde entiteiten reeds 

eigen nomenclatuurcodes gecreëerd, met name in Vlaanderen en Wallonië. De andere gefedereerde 

entiteiten zullen weldra volgen.  

Hiermee rekening houdend wordt artikel 11, § 1, van de wet van 2 april 1965 evolutief toegepast. De 

POD MI blijft de terugbetalingsbasis voor verzekerde personen hanteren, of dit een federale dan wel 

een deelstatelijke basis (nomenclatuurcode) betreft. 

 

2.2. Het toepasbare terugbetalingstarief 

 

Voor wat betreft de terugbetaling van de overgehevelde medische kosten, zal de POD MI dus de 

tarieven van de gefedereerde entiteiten volgen. 

Het toepasselijke tarief is het tarief verbonden aan de nomenclatuurcode(s) vermeld op de factuur 

van de zorgverlener. 

Bijvoorbeeld : Een persoon die gewoonlijk in Wallonië verblijft, maar tijdens een dagje in Oostende 

onwel wordt, wordt aldaar verzorgd door een Vlaamse geneesheer. Deze geneesheer zal zijn zorgen 

facturen volgens de Vlaamse tarifering. Vervolgens zal het bevoegde Waals OCMW de factuur 

ontvangen en betalen volgens de daarop vermelde Vlaamse tarifering. De POD MI zal dit tarief 

bijgevolg ook terugbetalen aan het OCMW.   

De tarieven kunnen geraadpleegd worden op de respectievelijke websites van de gefedereerde 

entiteiten, zoals hieronder vermeld.  

Tot op heden hebben enkel het Waals Gewest en Vlaanderen reeds eigen nomenclatuurcodes 

gecreëerd; in de toekomst zullen de andere entiteiten volgen. Van zodra onze overheidsdienst over 

nieuwe informatie beschikt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 
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Relevante websites : 

1) Het Waals Gewest, in het bijzonder l’AVIQ zijnde « l’Agence pour une Vie de Qualité » : 

 

https://www.aviq.be/index.html   

 

Specifiek wat betreft de nomenclatuur : https://nomenwal.aviq.be/  

 

2) Brussel, in het bijzonder Iriscare : 

 

https://www.iriscare.brussels/fr/ 

 

3) La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) : 

 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/  

 

4) Vlaanderen, in het bijzonder het Agentschap Zorg en Gezondheid en haar domein Vlaamse 

Sociale Bescherming : 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/  

Specifiek wat betreft de nomenclatuur :  

➢ Overnamedecreet : https://www.zorg-en-gezondheid.be/pseudonomenclatuurcodes 

➢ Vlaamse Sociale Bescherming : 

https://www.mercurius.vlaanderen.be/doc/ledenbeheer/wzc_mh/downloadcenter/p

rd/prestaties/TXT.zip 

 

5) De Duitstalige Gemeenschap : 

http://www.ostbelgienlive.be/ 

Contactpersoon : Karin Cormann, verantwoordelijke van het departement gezondheid en 

bejaarde persoon in de Duitstalige gemeenschap, karin.cormann@dgov.be 
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