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1. Toevoegen van bestaande code persoonlijk aandeel
revalidatieziekenhuizen aan Vlaamse Instructies
R30 Z4 V2
Bij de persoonlijke aandelen van de revalidatieziekenhuizen wordt de bestaande code
767465 “Persoonlijk aandeel van de verzekerden in geval van hospitalisatie - bedrag per dag
aan 0 € (dag van ontslag ingeval van opname voor 12 u en ontslag na 14 u)” toegevoegd.
Deze code hangt samen met prestatie 767443 –“Ziekenhuisverpleging, variabel gedeelte op
basis van ingediende facturen – bedrag per dag aan 0 € (dag van ontslag ingeval van opname
voor 12 u en ontslag na 14 u)” die reeds in de instructies voorkwam.

2. Aanpassing omschrijving pseudocodes persoonlijke aandelen
individueel betaald verlof PVT
R 30 Z4 V3
De pseudocodes voor persoonlijke aandelen ingeval van individueel betaald verlof van de
psychiatrische verzorgingstehuizen ( 272196 – 272218 – 272233) verwijzen nu naar het
artikel in het BVR uitvoering overnamedecreet. Dit zodat de omschrijving ongewijzigd
kan blijven bij toekomstige indexeringen.

3. Schrapping pseudocodes persoonlijke aandelen PVT
R30 Z4 V2,3
De pseudocodes PVT voor persoonlijke aandelen 272019, 272034, 272056, 272137,
272159 en 272174 worden geschrapt vanaf prestatiedatum 01.01.2021.
Deze “oude” pseudocodes zijn bestemd voor facturatie van zorggebruikers die in een
PVT werden opgenomen voor 2003 en mogen geschrapt worden omdat de indexering van
de “nieuwe” codes ervoor gezorgd heeft dat alle bedragen van de nieuwe codes voor alle
categorieën van zorggebruikers het voordeligst zijn.

4. Wijziging fictieve zorggebruiker compenserende budgetten van VI 200
R20 Z8a-8b, Z18
Door een fusie in VI 200 wijzigt het nummer van de fictieve zorggebruiker en het
nummer ziekenfonds van de fictieve zorggebruiker voor de compenserende budgetten
vanaf prestatiedatum 01.01.2020.
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RECORDTYPE 20 ZONE 8a-8b

(☞2)

__________________________________________________________________
RUBRIEK : IDENTIFICATIE RECHTHEBBENDE
__________________________________________________________________
VELDLENGTE, TYPE EN BEGINPOSITIE : 13 A – 36
__________________________________________________________________
Aanvulling op de federale instructies:
Covid 19 services die niet werden uitgevoerd
De identificatie rechthebbende voor prestaties van covid 19 services die niet werden uitgevoerd
(compenserend budget) zijn volgende fictieve rechthebbenden.
VI 100

991231 999M39

VI 200

0810025870770 tot en met prestatiedatum 31.12.20
0810011339160 vanaf prestatiedatum 01.01.2021

VI 300

8000004010320

VI 400

7000008010320

VI 500

0813121436925

VI 600

0601999999964

VI 900

0500000005902

(☞4)

De opstelling van het identificatienummer (betekenis achter de identificatie) is verschillend per VI.

Dit is ook van toepassing voor R30 Z8a-8b en R80 Z8a-8b.
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RECORDTYPE 20 ZONE 18

__________________________________________________________________
RUBRIEK : NUMMER ZIEKENFONDS VAN BESTEMMING
_____________________________________________________________________________
VELDLENGTE, TYPE EN BEGINPOSITIE : 3 N – 85
____________________________________________________________________________

VI 100
Zie federale instructies.

VI 200
(☞2,4)

Ziekenfonds waarbij de rechthebbende is aangesloten
Uitzondering:
• Codes compenserend budget voor Covid 19:
206 tot en met prestatiedatum 31.12.20
228 vanaf prestatiedatum 01.01.2021

VI 300

300 voor de leden van de ziekenfondsen 304, 305, 306, 309, 311, 315, 317, 319,
322, 323 en 325

VI 400

400

VI 500

Ziekenfonds waarbij de rechthebbende is aangesloten

(☞2)

Uitzondering:
• Codes compenserend budget voor Covid 19: 509

VI 600

Ziekenfonds van aansluiting (Z7)

VI 900

Ziekenfonds van aansluiting (Z7)

Dit is ook van toepassing voor R80 Z18
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RECORDTYPE 30 ZONE 4 VERVOLG 2
(☞4)

d) Persoonlijk aandeel van de verzekerden in geval van hospitalisatie
bedrag per dag aan 0 € (dag van ontslag ingeval van opname
voor 12 u en ontslag na 14 u)

0767465

Ingeval van verblijf in een Vlaamse revalidatiecentrum
a) 1ste dag
PUG - descendenten
PUG - gelijkgestelde werkloze titularis + PTL
PUG - anderen
WIGW + NBP + Kl. gem. 75 % - descendenten
WIGW + NBP + Kl. gem. 75 % - anderen
PUG + WIGW + NBP + Kl. gem. 100 %

0766625
0766640
0766662
0766684
0766706
0766721

b) Vanaf de 2de dag
PUG - descendenten
PUG - gelijkgestelde werkloze titularis + PTL
PUG - anderen
WIGW + NBP + Kl. gem. 75 % - descendenten
WIGW + NBP + Kl. gem. 75 % - anderen
PUG + WIGW + NBP + Kl. gem. 100 %

0766824
0766846
0766861
0766883
0766905
0766920

c) Ingeval van sommige revalidatieovereenkomsten
Persoonlijk aandeel ingeval van gewone facturering
0765973 - 0765984
Persoonlijk aandeel ingeval van overschrijding "normale factureringscapaciteit” 0765995 - 0766006
Opmerking : Deze pseudocodes mogen enkel gebruikt worden voor het persoonlijk aandeel voor
rechthebbenden zonder voorkeurregeling (CG 1 – CG 2 = XX0). Voor rechthebbenden met
voorkeurregeling (CG 1 – CG 2 = XX1) mag geen record persoonlijk aandeel vermeld worden.
d) Ingeval van verblijf in een psychiatrische verzorgingstehuizen.
(☞3,4)
(☞3,4)
(☞3,4)
(☞3)
(☞3)
(☞3)

(☞3,4)

(☞4)

Persoonlijke aandelen
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 5de lid, 1° van het BVR
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 5de lid, 2° van het BVR
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 5de lid, 3° van het BVR
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 1ste lid, 1° van het BVR
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 1ste lid, 2° van het BVR
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 1ste lid, 3° van het BVR

0272019
0272034
0272056
0272078
0272093
0272115

Opmerking : voor rechthebbenden die zowel in de oude als in de nieuwe regeling in de middelste
groep vallen moet de nieuwe pseudo-code 272093 worden gebruikt.
De overgangsregeling blijft van kracht zolang het verblijf zonder onderbreking wordt verdergezet.

(°)
(°)
(°)

(°°)

(°) Kunnen vanaf prestatiedatum 01/01/2021 niet meer gefactureerd worden.
(°°) Deze opmerking vervalt vanaf prestatiedatum 01/01/2021 want de oude regeling valt weg
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RECORDTYPE 30 ZONE 4 VERVOLG 3
(☞4)
(☞3,4)
(☞3,4)
(☞3,4)
(☞3)
(☞3)
(☞3)

Persoonlijke aandelen ingeval van individueel betaald verlof (verminderd met het bedrag in art.23, §1
vermeld in het BVR uitvoering overnamedecreet)
(°)
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 5de lid, 1° van het BVR
0272137
de
(°)
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 5 lid, 2° van het BVR
0272159
de
(°)
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 5 lid, 3° van het BVR
0272174
ste
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 1 lid, 1° van het BVR
0272196
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 1ste lid, 2° van het BVR
0272218
- voor de rechthebbende bedoeld in art. 121, §2, 1ste lid, 3° van het BVR
0272233

(☞3,4)

Opmerking : voor rechthebbenden die zowel in de oude als in de nieuwe regeling in de middelste (°°)
groep vallen moet de nieuwe pseudo-code 272218 worden gebruikt.
De overgangsregeling blijft van kracht zolang het verblijf zonder onderbreking wordt verdergezet.

(☞3)

1) Initiatieven van beschut wonen

0276617

2) Psychiatrische verzorgingstehuizen

(☞3)
(☞3)
(☞3)
(☞3)

a) Totale opnemingsprijs per dag voor
- zorggebruiker, zonder nabehandeling revalidatie
- zorggebruiker, met nabehandeling revalidatie
- zorggebruiker met een verstandelijke beperking, zonder nabehandeling
revalidatie
- zorggebruiker met een verstandelijke beperking, met nabehandeling
revalidatie
b) Dagen onbetaald verlof

0271054
0271076
0271098
0271113
0271415

(☞3)

(☞3)
(☞3)
(☞3)
(☞3)

(☞3)
(☞3)
(☞3)
(☞3)

c) Dagen individueel betaald verlof voor
- zorggebruiker, zonder nabehandeling revalidatie
- zorggebruiker, met nabehandeling revalidatie
- zorggebruiker met een verstandelijke beperking, zonder nabehandeling
revalidatie
- zorggebruiker met een verstandelijke beperking , met nabehandeling
revalidatie
d) Dagen verblijf in collectieve vakantiekampen
- zorggebruiker, zonder nabehandeling revalidatie
- zorggebruiker, met nabehandeling revalidatie
- zorggebruiker met een verstandelijke beperking, zonder nabehandeling
revalidatie
- zorggebruiker met een verstandelijke beperking, met nabehandeling
revalidatie
e) Bijkomende forfaitaire tegemoetkoming - 2de deel - ter verbetering van de
betaalbaarheid in PVT (art. 4, §2 overeenkomst PVT-VI)
- rechthebbende uit categorie art. 121, §3, 1° BVR

0271216
0271238
0271253
0271356

0271135
0271157
0271179
0271194

0271378

(☞4)
(☞3)

(°) Kunnen vanaf prestatiedatum 01/01/2021 niet meer gefactureerd worden.
(°°) Deze opmerking vervalt vanaf prestatiedatum 01/01/2021 want de oude regeling valt weg
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