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Vervaldagnota Q1 2019 niet meer aan verzekeringsinstellingen verzenden
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Wij hebben vernomen dat een aantal ouderenvoorzieningen vervaldagnota’s voor
het eerste kwartaal van 2019 hebben overgemaakt aan de
verzekeringsinstellingen.
Zoals meegedeeld in de brief van Zorg en Gezondheid van 21 december 2018 met
als kenmerk TFO/2018/10, zal er in het eerste kwartaal van 2019 geen voorschot
worden betaald door de verzekeringsinstellingen. Er moet dus ook geen
vervaldagnota of voorschotfactuur aan de VI worden overgemaakt.
Verzekeringsinstellingen die van ouderenvoorzieningen vervaldagnota’s voor het
eerste kwartaal van 2019 ontvangen, zullen deze weigeren en terugsturen naar de
ouderenvoorzieningen.
We herhalen de instructies met betrekking tot de facturatie van prestaties die
werden meegedeeld in de brief van Zorg en Gezondheid van 21 december 2018
met als kenmerk TFO/2018/10.
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Prestaties tot en met 31 december 2018
De facturatie voor prestaties met een prestatiedatum tot en met 31 december 2018 zal via de
verzekeringsinstellingen (mutualiteiten en HRrail en de Hulpkas) en het RIZIV blijven verlopen, conform de
federale regelgeving, ook wanneer de facturatie van deze prestaties na 31 december 2018 plaatsvindt.
Er zal in het eerste kwartaal van 2019 geen voorschot meer worden betaald op basis van de factuur voor
het 4de kwartaal 2018. U ontvangt van de verzekeringsinstellingen in het eerste kwartaal van 2019 wel nog
een saldo voor het 4de kwartaal 2018 waarvoor u een kostennota aan de VI moet versturen.
Kwartaal
Q4 2018

U verstuurt aan VI
Kostennota Q3

U ontvangt van VI
Saldo Q3
= kostennota Q3 – voorschot Q3
Voorschot Q4 = 50% kostennota Q3

Q1 2019

Vervaldagnota
= 50% kostennota Q3
Kostennota Q4

Saldo Q4
= kostennota Q4 – voorschot Q4

Prestaties vanaf 1 januari 2019
Alle prestaties met een prestatiedatum vanaf 1 januari 2019 moeten gefactureerd worden aan de
zorgkassen.
Vanaf april 2019 zullen de eerste digitale facturen aan de zorgkassen kunnen worden overgemaakt.
Tijdens fase 1 van de gespreide uitrol (1 januari 2019 – 31 maart 2019) zullen er geen digitale facturen aan
de zorgkassen kunnen worden overgemaakt.
Tijdens de gespreide uitrol moeten de ouderenvoorzieningen wel nog de aanvragen tegemoetkoming
overmaken aan de verzekeringsinstellingen.
Meer informatie over de gespreide uitrol kan u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid via de
volgende link: https://www.zorg-en-gezondheid.be/gespreide-uitrol-van-het-digitaal-opname-enfacturatieproces.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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