RIZIV

OMZENDBRIEF AAN DE ZIEKENHUIZEN

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

OMZ. ZH. 2012/5
OMZ. PSY 2012/4

Dienst voor geneeskundige verzorging
Correspondent:

Annelies Degraeve
Attaché
Tel.:
02/739.78.45
E-Mail:
Annelies.Degraeve@riziv.fgov.be
Onze Referte:

Brussel, 23 maart 2012

Betreft: Elektronisch bestand “stuiting van verjaring”

De verstrekkers van geneeskundige verzorging hebben de mogelijkheid om voor verstrekkingen
die niet binnen de wettelijke termijn kunnen gefactureerd worden de verjaring te stuiten via een
ter post aangetekend schrijven (zie art. 174 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994).
Om aan de verzekeringsinstellingen te laten weten welke verstrekkingen ze voor welke patiënten
wensen te stuiten, worden momenteel papieren lijsten aangetekend opgestuurd.
De verzekeringsinstellingen registreren deze stuitingen om bij facturatie ná de wettelijke termijn
toch de facturen te kunnen verwerken en betalen. Deze registratie is manueel en tijdrovend.
Zowel vanuit de ziekenhuizen als vanuit de verzekeringsinstellingen werd gevraagd om een
procedure te voorzien om de gegevens betreffende de stuitingen op elektronische wijze over te
maken.
Volgende procedure werd overeengekomen in de Commissie Informatieverwerking:
Naast het aangetekend schrijven mag ook een elektronisch bestand overgemaakt worden. U vindt
de lay-out van dit bestand als bijlage bij de huidige omzendbrief.
De elektronische bestanden mogen verstuurd worden naar de volgende e-mailadressen:
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: stuiting@cm.be
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: stuiting@lnz.be
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: art174@socmut.be
Landsbond van Liberale Mutualiteiten: stuiting@mut400.be
Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen stuiting@mloz.be
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: stuiting@caami-hziv.fgov.be
Kas der Geneeskundige verzorging van de NMBS-Holding: stuiting.kgv@b-holding.be
De verzekeringsinstellingen zullen steeds een ontvangstbevestiging sturen.
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Het hoger vermelde art. 174 blijft wel geldig. Naast het elektronisch bestand moet er dus nog
steeds een aangetekend schrijven met lijsten van te stuiten verstrekkingen en facturen verstuurd
worden (via de bestaande weg die afgesproken is tussen de verstrekkers en elke
verzekeringsinstelling).
In dit aangetekend schrijven wordt verwezen naar het elektronisch bestand en in het elektronisch
bestand moet dezelfde verwijzing opgenomen worden.
De verzending van het aangetekend schrijven en het overmaken van het elektronisch bestand
gebeuren best op een zo kort mogelijke tijdspanne.
De ontvangen bestanden kunnen door elke verzekeringsinstelling verwerkt worden (hetzij
automatisch, hetzij op de huidige manuele wijze).
Deze procedure mag toegepast worden vanaf 1/4/2012.

Met de meeste hoogachting,
De leidend ambtenaar,

H. De Ridder
Directeur-generaal
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BIJLAGE: Lay‐out elektronisch bestand "stuiting verjaring"
RefStuit DossierNum OpnameNum DatStuit RizivNum
PlaatsNum FacNum
MBNum DatFac DatVerMin DatVerMax MontBedr FedNum MemberNum INSZ‐NISS
14578 123456789012 123456789012 20110520 710xxxxxyyy 950xxxxxyyy 1234567989012
001 200905 20090525 20090528
125,89
501 081002547845 88051266654

code
RefStuit
DossierNum
OpnameNum
DatStuit
RizivNum
PlaatsNum
FacNum
MBNum
DatFac
DatVerMin
DatVerMax
MontBedr
FedNum
MemberNum
INSZ‐NISS

V/F
V
F
F
V
V
F
F
F
F
V
V
F
V
F
V
Verplicht/
Facultatief

Zone magneetband

rec 20 zone 19
rec 10 zone 14
rec 20 zone 15
rec 20 zone 24‐25
rec 10 zone 7
rec 10 zone 22‐23
rec 30‐40‐50 zone 5
rec 30‐40‐50 zone 6
rec 80 zone 15 en‐of 19
rec 20 zone 7
rec 20 zone 8
rec 20 zone 8

omschrijving
referentie van de stuiting dewelke zich ook op het aangetekend schrijven moet bevinden
referentie toegekend door de instelling
opnamenummer waarnaar de factuur verwijst
datum van verzending van het aangetekend schrijven
RIZIV‐nummer van de facturerende instelling
RIZIV‐nummer van de plaats van verblijf
nummer van de factuur toegekend door de instelling
zendingsnummer
jaar en maand van facturatie
begindatum verstrekking/verblijf
einddatum verstrekking/verblijf
bedrag van de factuur
nummer ziekenfonds van aansluiting
lidnummer van de patiënt in het ziekenfonds van aansluiting
InschrijvingsNummer bij de Sociale Zekerheid van de patiënt

formaat

opmerking

12 N
yyyymmdd
xxxyyyzzaaa
xxxyyyzzaaa Verplicht indien verschillend van de facturerende instelling
12 N
3N
yyyymm
yyyymmdd
yyyymmdd
eurocent
Verplicht indien gekend
3N
13A
Verplicht indien INSZ‐NISS ontbreekt
13A
De facultatieve zones moeten aanwezig zijn
maar mogen leeg zijn

