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INSTRUCTIES AAN DE INRICHTINGEN, EN ALLE  ANDERE  VERSTREKKERS  DIE  

GEBRUIK MAKEN VAN HET BRUSSELSE SYSTEEM VAN AFLEVERING VAN 

FACTURERINGSGEGEVENS VIA CD-ROM OF VIA ELEKTRONISCHE WEG EN AAN 

DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN. 
 
 

De instructies betreffende de uitwisseling van een facturatiebestand die in dit document worden 

beschreven zijn bindend voor beide partijen; zowel wat betreft de algemene procedure, de 

recordtekening als de beschrijving van de velden. 
 

In de hiernavolgende tekst dient onder "papieren factuur" het volgende te worden verstaan: 
 
 

    -   honorariumnota  (bijlage  83  van  de  Verordening  van  28/7/2003)  (alleen  verzamelfactuur)  ingeval  van 
facturering door de Medische Raad, met afschaffing van de individuele factuur; 

 

 - honorariumnota (bijlage 83 van de Verordening van 28/7/2003) (verzamelfactuur + individuele facturen) 
ingeval van facturering door de Medische Raad zonder dat er afschaffing is van de individuele factuur; 

 

-   verzamelkostennota + individuele kostennota’s ingeval van facturering door ROB/RVT/CDV of PVT/IBW; 
 

    -   individuele getuigschriften voor verstrekte hulp of verzamelgetuigschriften, vergezeld van een verzamelstaat 

(zie bijlage 2 B) ingeval van facturering door een groepering van zorgenverstrekkers of ingeval van 
facturering door andere instellingen of verzorgingsverstrekkers. 

 

Opmerking: 

- De specifieke voorwaarden, waaraan een PVT moet voldoen om een afschaffing van de 

individuele papieren factuur te bekomen, wordt besproken in een afzonderlijk document. (zie 

www.carenet.be) 
 
   

In de hiernavolgende tekst dient te worden verstaan, onder: 
 

- facturatiebestand :     het  bestand  dat  door  de  facturerende  derde  naar  de  Brusselse 

verzekeringsinstelling  wordt gestuurd, en de initiële factureringsgegevens bevat. 
 

- afrekenbestand :   het  bestand  dat  vanuit  de  Bruss els e verzekeringsinstelling  naar  de  facturerende  
derde  wordt verstuurd en de verworpen prestaties / facturen en de gegevens met betrekking tot de afrekening 

bevat. 
 

Een facturatiebestand kan op verschillende manieren worden overgemaakt : 

Via het systeem CareNet/ MyCareNet (zie p.6 t.e.m. 11) 

Via CD-rom (in onderhavig document hebben alle technische specificaties betrekking op dit type 

drager). 
 
 
 
 

http://www.carenet.be/


 
 

 

 

 

1. Algemene procedure. 
 

De afrekening (facturatie) geschiedt per maand; daarmee wordt een maandelijkse periodiciteit 

bedoeld (= periode tussen twee opeenvolgende afrekeningen bedraagt een maand), onafgezien de 

dag van de maand waarop de afrekening gebeurt. 

 
De derdebetaler (zorgverlener/inrichting) maakt elke maand één facturatiebestand over aan de 

betrokken Brusselse verzekeringsinstelling op niveau van de GGC. 

 
Het facturatiebestand bevat alle facturen van de afrekening over een maand gegroepeerd per Brusselse 

verzekeringsinstelling volgens het opnamenummer in geval van hospitalisatie en volgens het 

volgnummer van de individuele facturen ingeval van ambulante prestaties 

De volgorde waarop de facturen in het facturatiebestand worden overgenomen dient overeen te 

stemmen met de volgorde waarin de papieren facturen worden overgemaakt. 

De volgorde van de prestaties op de papieren facturen dient in de mate van het mogelijke behouden te 

worden bij het registreren van de gegevens in het facturatiebestand. 

 
Basisprincipe: 

Er wordt slechts één facturatiebestand per maand en per derdebetalersnummer aanvaard. 

 
 Uitzonderingen: 
  

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat voor een maand een bijkomende facturatie kan worden 

ingediend (bv. afsluiting probleemgevallen einde jaar).  In een dergelijk geval moet dit worden 

aangegeven in de R 10 Z 13; 
 

 

Een   systematische   afwijking   van   het   aantal   zendingen   dient   voorafgaandelijk   te   worden 

aangevraagd  aan  het  Nationaal  Intermutualistisch  College,  Technische  Commissie 

Gezondheidszorg, Haachtsesteenweg 579, Postbus 40 te 1031 Brussel.   Het verkregen akkoord 

dient te worden vermeld in R 10 Z 13. 

 
In principe komt één facturatiebestand naar de Brusselse verzekeringsinstelling overeen met één 

zending van de papieren facturen, alhoewel beide zendingen niet noodzakelijk op hetzelfde tijdstip 

dienen te gebeuren. De periode tussen de twee zendingen dient nochtans zo veel mogelijk beperkt te 

zijn, en in geen geval mag ze 14 dagen overschrijden. 

 
Voor verschillende inrichtingen is één maandverzending van de papier-facturen nochtans moeilijk te 

realiseren. In afspraak met de Brusselse verzekeringsinstelling en de betrokken inrichting kan worden 

aangenomen dat één facturatiebestand overeenkomt met meerdere zendingen van de papieren facturen. 

Bij elke zending papieren facturen wordt een verzamelstaat gevoegd met vermelding van het subtotaal 

van de vorige zending of zendingen die tot hetzelfde facturatiebestand behoren. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

PVT, IBW, ROB, RVT en CDV  

Voor deze inrichtingen is een facturering per kwartaal voorzien. 

In dit geval dient het facturatiebestand dan ook per kwartaal opgesteld te worden. 

Er wordt slechts één facturatiebestand per kwartaal en per derdebetalersnummer aanvaard. 
 
 

 
 

2. Facturatieproces 
 

2.A. Ingeval van facturatie via CD-rom. 
 

2.A.1.  Algemeen. 
 

De inrichting maakt de CD-rom over aan de betrokken Brusselse verzekeringsinstelling  (zie adressen 

in bijlage 1), samen met een verzendingsborderel (zie bijlage 2 A) in drievoud. 

Op deze drager moeten minimaal de gegevens van bijlage 4 extern worden aangebracht. 

 
2.A.2.  Geldigheid en aanvaardbaarheid van de CD-roms. 

 

Bij ontvangst van een facturatiebestand door een Brusselse verzekeringsinstelling wordt een eerste 

controle verricht aangaande de aanvaardbaarheid van het facturatiebestand. 

 
De inhoud van het facturatiebestand moet overeenstemmen met de inhoud van de papieren facturen. 

 
In bijlage 5.1 worden de grote lijnen meegedeeld van de codificatie van de fouten en de principes van de 

controles, die door al de Brusselse verzekeringsinstellingen worden toegepast. 
 
 
 
 

Vijf situaties kunnen zich voordoen : 

 
1) het facturatiebestand is onleesbaar omwille van technische redenen; 

 
2) het facturatiebestand bevat geen enkele fout. In dit geval wordt het facturatiebestand aanvaard; 

 
3) het facturatiebestand bevat één fout die van die aard is dat ze het systeem blokkeert. De blokkerende 

fouten zijn opgenomen in de Excel-lijst “Foutcodes”. In dat geval wordt het facturatiebestand 

geweigerd en verwacht de Brusselse verzekeringsinstelling een nieuwe versie van het betrokken 

bestand. In de mate van het mogelijke moet een verwerpingslijst met controle over het geheel van 

de records van die factureringsdrager worden toegevoegd; 

 
4) het facturatiebestand bevat geen fouten die van die aard zijn dat ze het systeem blokkeren, maar het 

geheel van fouten overschrijdt de aanvaardingsdrempel. In dat geval wordt het facturatiebestand 

geweigerd en verwacht de instelling een nieuwe versie van het betrokken bestand. De 

aanvaardingsdrempel wordt gedefinieerd in bijlage 5.1.; 

 
5) het facturatiebestand bevat geen fouten die van die aard zijn dat ze het systeem blokkeren en het 

geheel van de fouten overschrijdt de aanvaardingsdrempel niet. In dat geval wordt het 



 
 

 

facturatiebestand aanvaard. 

 
Alleen in het geval van een geweigerde zending ingevolge blokkerende fouten of te hoog 

foutpercentage zendt de Brusselse verzekeringsinstelling, uiterlijk 2 weken na ontvangst van de laatste 

zending (hetzij facturatiebestand, hetzij papieren factuur) de elektronische drager samen met het 

borderel en een controlelijst terug naar de derde. De facturerende derde moet aan de Brusselse 

verzekeringsinstelling één adres opgeven naar hetwelk alle briefwisseling betreffende deze facturering 

zal worden gezonden. Dit adres kan verschillend zijn van het adres alwaar de instelling gevestigd is. 

 
De Brusselse verzekeringsinstellingen moeten er zorg voor dragen dat de teruggestuurde CD-roms niet 

beschadigd worden. 

 
Het door de Brusselse verzekeringsinstelling meedelen van de aanvaarding of weigering van het 

facturatiebestand dient op volgende wijze te geschieden : 

 
1 1  exemplaar van  het  verzendingsborderel moet altijd  worden teruggestuurd  aan  afzender met 

vermelding van het visum van de Brusselse VI en de datum van informatieverwerking in geval van 

aanvaarding; of de vermelding "weigering" samen met de motivering voor de weigering in geval van 

een geweigerd facturatiebestand. 

 
2 Bovenvernoemd borderel dient vergezeld te zijn van de controlelijst (bijlage 5.2) met vermelding van 

het foutenpercentage. 

 
3 In zeer uitzonderlijke gevallen (bv. in geval van onleesbaarheid van de drager) mag de controlelijst 

worden vervangen door een begeleidend schrijven. 

 
Deze documenten (of de uitprint ervan indien gebruik gemaakt wordt van het systeem (MyCareNet) kunnen 

gebruikt worden om te voldoen aan de reglementaire en kwaliteitseisen, de eisen gesteld door bedrijfsrevisoren, 

ed. ..., en dienen derhalve door de instelling te worden bewaard.  

De controlelijst (zie bijlage 5.2) bestaat uit één regel per record en anomalie die is ontdekt door de programma's 

van de Brusselse verzekeringsinstellingen met op het einde een statistiek van dezelfde anomalieën. De 

Brusselse verzekeringsinstellingen behouden zich echter het recht voor het aantal gedrukte regels voor de 

verkeerde records, te beperken tot 20 records per type van fout. 

 
 

2.A.3.  Verantwoordelijkheden. 
 

De tarificatie, de betalingen en de afrekening worden uitgevoerd ofwel door de Brusselse 

verzekeringsinstellingen, ofwel door de diensten naar dewelke de papieren facturen werden verstuurd. 

 
De betaling gebeurt voor alle Brusselse verzekeringsinstellingen via 1 centrale betaling per Brusselse 

verzekeringsinstelling. 

 
Evenwel zal er slechts tot betaling worden overgegaan wanneer EN het facturatiebestand, EN de 

papieren facturen, ontvangen zijn en nadat het facturatiebestand werd aanvaard. 

 
Er dient opgemerkt te worden dat het geen belang heeft wie feitelijk instaat voor de overdracht van het 

facturatiebestand. Het kan gedaan worden door facturerende inrichting zelf, door de Medische Raad of 

door een dienst ervan. 

 



 
 

 

2.A.4.  Nazicht van de facturen en verbeteringen. 
 

Het nazicht van de papieren facturen geschiedt na de aanvaarding van het facturatiebestand. 

 
2.A.4.1. De papieren facturen die fouten bevatten worden ter correctie door de Brusselse 

verzekeringsinstellingen terug aan de inrichting overgemaakt met een verzoek tot verificatie en een 

debet- of creditnota. 

 
De  inrichting  verbetert  deze  papieren  facturen  conform  de  reglementering  zoals hieronder  

bepaald: 

 
- de manuele correctie van de getuigschriften voor verstrekte hulp  is niet toegelaten; 

- alle aanpassingen dienen gemaakt te worden aan de hand van een correctiedocument, waar melding 

wordt gemaakt van de foutieve en van de verbeterde gegevens. 

Er dient eveneens een referentie vermeld te worden naar het origineel document; 

- het correctiedocument wordt ondertekend door diegene die het origineel foutief document heeft 

ondertekend. 

 

 
2.A.4.2. Van zodra een volledige individuele factuur of een volledig getuigschrift voor verstrekte hulp 

wordt verworpen, dient de herindiening via facturatiebestand te gebeuren. 
Deze herindiening gebeurt of als originele factuur indien de nieuwe factuur geadresseerd is aan een 

andere Brusselse verzekeringsinstelling, of als heringediende verwerping, met verwijzing naar de 

vorige factuur in recordtype 20, vanaf zone 29 tot zone 41. 
 
 

2.A.4.3. Alle inrichtingen welke van de Brusselse VI een afrekeningsbestand met gedetailleerde 

gegevens over de afrekening ontvangen zijn er toe gehouden alle gecorrigeerde gegevens opnieuw via 

elektronische weg in te brengen. 
 

2.B.     Ingeval van facturatie via Carenet/ MyCareNet. 
 

Naast de communicatie van administratieve gegevens vormt de uitwisseling van financiële gegevens via 

het netwerk CareNet/ MyCareNet een belangrijke bijkomende taak. 
 

Deze elektronische uitwisseling laat inderdaad toe om voordeel te halen uit het vervangen van de CD-

roms door het versnellen van de informatieoverdracht en vooral door aan deze uitwisseling een dekking 

te verlenen die eigen is aan het CareNet-/ MyCareNet-systeem. 
 

Bovendien zal deze functie de informatisering en de geleidelijke afschaffing van de papieren 

documenten (verzamelfacturen, afrekeningen, verwerpingen, enz.) inhouden waardoor de hele 

verwerking gemakkelijker wordt, zowel op het niveau van de instellingen en zorgverstrekkers als op het 

niveau van de Brusselse verzekeringsinstellingen. 
 

Op termijn zal deze functie, gecombineerd met de transfer van administratieve gegevens, gevoelig de 

kwaliteit van de data verbeteren en de afschaffing van de papieren factuur in gang zetten. 
 
 

Het facturatieproces in grote lijnen 
 

1.   De derdebetaler verstuurt het facturatiebestand (lay-out IRISCARE), aangevuld met records van 

de samenvattende borderellen per ziekenfonds. 
 

2.   De  Brusselse VI  verricht  een  eerste  controle  door  de  records  van  de  borderellen  per  



 
 

 

ziekenfonds  te valideren ; 

•  indien geen enkele fout vastgesteld is, dan stuurt de Brusselse VI een ontvangstbewijs; 

•  indien een fout is vastgesteld, dan verstuurt de Brusselse VI een bestand waaruit blijkt dat de 

hele factuur verworpen is; na verbetering stuurt de voorziening opnieuw een volledig bestand. 
 

 
3. De Brusselse VI verricht een controle van de detail van de factuur : 

•  ingeval van een blokkerende fout of het aantal fouten >5% t.o.v. het aantal records van de 

facturatie, bezorgt de Brusselse VI een foutenbestand, wat betekent dat de facturatie in haar 

geheel verworpen is; 

•  zo  er  geen  blokkerende  fout  is  of  het  aantal  fouten  <5%,  dan  verstuurt  de Brusselse 

VI  een foutenbestand dat de derdebetaler moet toelaten eventuele anomalieën in de 

programma's en/of  refertebestanden  te  verbeteren  tegen  de  volgende  facturatie.  In  dat  

geval  is  het facturatiebestand aanvaard door de Brusselse VI. 

 
4. De Brusselse VI verricht een meer doorgedreven controle die resulteert in de aanmaak van een 

afrekenbestand met de bedragen die aanvaard zijn en gecrediteerd worden ten gunste van de 

instelling, enerzijds en het geheel van de definitieve verwerpingen anderzijds. 

 
Structuur van de bestanden 
 
De structuur van de bestanden en de records die ervan deel uitmaken houdt enerzijds rekening met 

structuur die gebruikt wordt bij de derdebetalersadministratie en anderzijds met de structuur en de 

inhoud, zoals bepaald door IRISCARE met betrekking tot het detail van de facturatie. 

 
De algemeenheden en de principes, bepaald voor de administratieve berichten, zijn ook hier van 

toepassing.   Rekening houdend met de eigenheid van de toepassing is bijkomende informatie evenwel 

opgenomen in een document "algemeenheden en principes" voor de uitwisseling van 

facturatiegegevens. 

 
Inventaris van debestanden 

 
Bestandinhoud Bestandnaam 

Factuurborderellen 920000 

Ontvangstbewijs 931000 

Bestand weigering van het bestand factuurborderellen 920999 

Bestand verwerpingen (ten informatieve titel, aantal fouten < 5%) 920098 

Bestand verwerpingen (blokkerende fouten of aantal fouten > 5%) 920099 

Bestand afrekening en verwerpingen 920900 
 

Bericht 920000 
 

Bij ontvangst van het facturatiebestand (920000) in zijn back office, zal de Brusselse VI overgaan 

tot een hele serie preliminaire controles op de informatie van de records die zich bevinden in 

dit bestand behalve voor de records detail van factuur. 

 
Wanneer een fout wordt gevonden op dit niveau dan zal de Brusselse VI aan de derdebetaler een 

specifiek bestand (920999) overmaken evenals al de records van het type 95 en/of 96 waarin 

minstens één fout werd opgemerkt. 
Het is belangrijk te melden dat de verzending van een dergelijk bestand met signalisatie van fouten 



 
 

 

eveneens wil zeggen dat het geheel van het bestand van facturatie, met inbegrip van de facturen, zal 

beschouwd worden als ongeldig en zal volledig terug moeten overgemaakt worden aan de Brusselse 

verzekeringsinstelling. 
 

In geval er geen enkele fout werd gevonden op niveau van de opnames buiten de records detail van 

factuur, zal de Brusselse VI een bericht 931000 overmaken met alleen een ontvangstbewijs van de 

facturatie die nog moet verwerkt worden. 

 
De fouten opgemerkt door de Brusselse VI op niveau van de facturen zullen deel uitmaken van een 

specifiek bestand van verwerpingen (920099). 

De controles uitgevoerd op de zones records IRISCARE (10, 20, …, 90) zijn deze beschreven in de 

Excel-lijst “Foutcodes”. 

 
Een bestand (buffer) factuur bevat slechts één zending (een enkele record van type 10). 

 

 
 

Bericht 931000 
 

Dit bericht laat toe aan de bestemmeling van een specifiek bestand (ander dan berichten) de ontvangst 

van dat bepaalde bestand te bevestigen zonder dat dit meteen betekent dat dit bestand wordt aanvaard. 

Voorbeeld: een Brusselse VI stuurt een ontvangstbewijs voor een facturatiebestand; de derdebetaler 

stuurt een ontvangstbewijs voor een bestand afrekening of een bestand verwerpingen. 
 
 

Bericht 920098 
 

Dit bericht wordt gebruikt in volgende gevallen: 

 
•  Het facturatiebestand bevat geen fouten die van die aard zijn dat ze het systeem blokkeren en het 

geheel van de fouten overschrijdt de aanvaardingsdrempel niet.   In dat geval wordt het 

facturatiebestand aanvaard. 

•  Het facturatiebestand bevat geen enkele fout. In dit geval wordt het facturatiebestand aanvaard. 
 

(i) Zie tevens punt 2.A.2. en bijlage 5.1 voor een meer gedetailleerde beschrijving 
 

 In het bericht 920098 worden alle records (20, 30, 40, 50, 51, 52 of 80) vermeld waarvoor de 

Brusselse VI een fout heeft vastgesteld. 

 
Dit bestand wordt binnen de veertien dagen na ontvangst van het facturatiebestand (bericht 920000) 

aan de derdebetaler overgemaakt. 
 

Ter herinnering : 
De in dit bericht meegedeelde informatie heeft een preventief karakter.  Zij moet de instelling in staat stellen 
fouten naar de toekomst toe te vermijden (dit zijn nog geen definitieve verwerpingen). 

Het volstaat daarom enkel de vastgestelde fouten weer te geven. 
Welke records van het facturatiebestand dienen vermeld te worden 

RT 10 en 90 altijd 

RT 20 en 80: 

 Indien fout in RT 20, worden enkel RT 30, 40, 50, 51 en 52 vermeld indien fout in betrokken record. 

indien fout in 80 

 indien fout in 30, 40, 50, 51 of 52 

 RT 30, 40, 50, 51, 52 indien fout in betrokken record 



 
 

 

In dit stadium worden de zones 107, 108, 114, 115, 116 en 117 niet opgevuld. 

 
Bericht 920099 

 

Het bericht 920099 wordt gebruikt in volgende gevallen: 

 
•  Het facturatiebestand bevat één fout die van die aard is dat ze het systeem blokkeert.  In dat geval 

wordt het facturatiebestand geweigerd en verwacht de Brusselse verzekeringsinstelling een nieuwe 

versie van het betrokken bestand.  In de mate van het mogelijke moet een controle over het 

geheel van de records van het facturatiebestand worden uitgevoerd. 

•  Het facturatiebestand bevat geen fouten die van die aard zijn dat ze het systeem blokkeren, maar het 

geheel van fouten overschrijdt de aanvaardingsdrempel.  In dat geval wordt de drager geweigerd en 

verwacht de instelling een nieuwe versie van het betrokken bestand. 
 

(i) Zie tevens punt 2.A.2. en bijlage 5.1 voor een meer gedetailleerde beschrijving 
 

In het bericht 920099 worden alle records (10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 80 of 90) vermeld waarvoor de 

Brusselse VI een fout heeft vastgesteld 

 
Dit bestand wordt binnen de veertien dagen na ontvangst van het facturatiebestand (bericht 920000) 

aan de derdebetaler overgemaakt. 
 

 
 

Bericht 920900 
 

Dit bestand, samengesteld uit een geheel van records van verschillende types, laat toe de derdebetaler 

te informeren enerzijds over de gedeeltelijke of volledige aanvaarding van de overeenstemmende 

facturatie en anderzijds over de records die wegens een eventuele fout niet werden aanvaard. 
 

 

➢ Zone 310 – foutenpercentage 

Het foutenpercentage is in deze fase van de verwerking van geen enkel belang.  Deze zone dient 

derhalve op nul gezet te worden (zie zone 311) 
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Schematisch overzicht van de verwerking van een facturatie via Carenet/ MyCareNet. 
 

 
Facturatiebestand 

ontvangst 920000 

 
 

Bij de voorafgaandelijke controles 

worden fouten vastgesteld 

 
 

Ja  Neen 

 
 

Versturen 

920999 

weigering bestand 

Versturen 

931000 

aanvaarding bestand 

 
 

Verwerking zending Er 

worden blokkerende 

fouten vastgesteld 

 
 

Ja  Neen 

 
 

Weigering zending 

Bericht 920099 

Verwerking zending 

Het foutpercentage 

is te hoog 

 
 

Ja  Neen 

 
 

Weigering zending 

Bericht 920099 

Aanvaarding zending 

Bericht 920098 

 
 

Verwerking zending 

Definitieve afsluitig 

 
 

Verzending afrekenbestand 

Bericht 920900 

Verzending geweigerde 

documenten, facturen,... 

door ziekenfondsen 

 
 
 

Overzicht testfacturaties. 

 
 Zone 107 Zone 202 Zone 304 Gateway R 10 Z 4 

Productieve 

Facturatiezending 

PFAC 12 0001999 Productieve 

gateway 

0001999 

Test groene 

brochure 

(inhoudelijk) 

TFAC 92 9991999 Productieve 

gateway 

9991999 

Test  gele  brochure 

(Carenet) 

TFAC 92 9991999 Test-gateway 9991999 
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3. Technische  specificaties  met  betrekking  tot  de  overdracht  van  het  facturatiebestand  via 

CD-rom. 
 

De inhoud van het facturatiebestand is identiek, wat ook de wijze van transport is: fysische drager 

(CD-Rom) of MyCarenet. 
 

Het facturatiebestand is opgebouwd uit lijnen van 350 octets. 

 
De codering is ASCII en is beperkt tot reële karakters ($20 tot $7E) 

 

 
 

3.1. Magnetische drager : CD-Rom. 
 

De aanwezigheid van een extern etiket (of cd-label) is verplicht (zie model in bijlage 4). 

Eventueel mag deze informatie rechtstreeks op de CD geschreven worden in onuitwisbare 

inkt. 

 
Eventuele afwijkingen op onderstaande normen kunnen toegestaan worden mits akkoord 

van al de Brusselse verzekeringsinstellingen. 

Voor CD-Rom gelden de volgende normen : 

Formaat 5.25 duim 

Capaciteit 650 / 700 Mb 

Protocol ISO 9660 updatable - multisession 

File system MS-DOS (bruikbaar onder DOS, OS/2, WINDOWS). 

Naamgeving 8 karakters, punt, uitbreiding 3 karakters 

pos 1 - 3 = nummer RMOB EN Brusselse Hulpkas (HZIV)  180/06, 

280/04, 380/05, 480/03; 580/03, 600 

pos 4 - 6 = zendingsnummer (zoals afgedrukt op de verzamelfactuur) 

pos 7 - 8 = vrij te gebruiken (defaultwaarde = 00) 

pos 9 = punt 

pos 10 - 12 = 000 

Inhoud : ASCII 

 
Opmerkingen :  1 facturatiebestand per CD-Rom 

de CD-Roms zijn van het type “niet herschrijfbaar” 

 
3.2. Tekening van de CD-rom. 

 

In bijlage 3 vindt u al de mogelijke tekeningen van de CD-roms. 



  

 

3.3. Tekening van een bestand. 

 

Opmerking: bepaalde records zullen niet van toepassing zijn voor de Brusselse bevoegdheden: 

bijvoorbeeld type 51. 
 

Hieronder geeft men de volgorde van de records binnen het facturatiebestand. 
 

-   Identificatie van de zending (type 10) 

-   Identificatie van de eerste factuur (type 20) 

-   Identificatie van de gegevens : 

- voor verpleegdagen (type 30) 

- idem 

- voor farmaceutische producten (type 40) 

- idem 

- voor verstrekkingen of leveringen (type 50) 

 - bijhorende tariefverbintenis e-fac (type 51) (enkel voor (groeperingen/wachtposten van) 

huisartsen en tandartsen, niet voor specialisten) 

 - bijhorende gegevens lezing elektronisch identiteitsdocument (type 52)

 - idem (type 50) 

 - idem (type 51) 

 - idem (type 52) 

-   Totaal bedrag van de eerste factuur (type 80) 

-   Identificatie van de tweede factuur (type 20) 

 - Identificatie van de gegevens (type 30, 40, 50, 51, 52) 

-   Totaal bedrag van de tweede factuur (type 80) 

-   Idem 

-   Totaal bedrag van de laatste factuur (type 80) 

-   Totaal bedrag van de zending (type 90). 
 

Op het facturatiebestand zijn de facturen op de volgende sequentie getrieerd : 
 

-   Gefactureerd jaar en maand 

-   Stamnummer betalende derde 

-   Stamnummer instelling 

-   Nummer ziekenfonds van bestemming in stijgende volgorde 

- Opnamenummer  voor  gehospitaliseerde  patiënten  of  volgnummer  van  de  individuele 

factuur voor ambulante patiënten. 

 
Ingeval van herinbreng van een gecrediteerde factuur, moet de kredietnota (type facturering 3) 

voorafgaan aan de herfacturatie (type facturering 1). 
 

 
 
 

 
 

3.4. Betekenis en codering van de elementen. 
 

In de bijlage 7 zijn de omschrijving en de codering opgegeven van elk element dat voorkomt 

in de recordtekening. 



 

 

 

 

4. Identificatie van de patiënt - Gegevens afkomstig van de kennisgeving vanuit rustoorden voor 

bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, psychiatrische 

verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, revalidatiecentra en multidisciplinaire 

equipes voor palliatieve zorgen en betalingsverbintenis (Model 721 bis), het lidboekje of het 

vignet en de elektronische identiteitskaart. 

 

Om de Brusselse verzekeringsinstelling toe te laten haar boekhoudkundige en statistische 

uitsplitsingen inzake de uitgaven voor geneeskundige verzorging door te voeren, zijn bepaalde 

identificatiegegevens van de patiënt noodzakelijk. 

Al deze gegevens zullen door de Brusselse verzekeringsinstelling gemeld worden op de 

kennisgeving van ziekenhuisverpleging en de betalingsverbintenis. Deze gegevens komen 

eveneens voor in het lidboekje of op het vignet en op de elektronische identiteitskaart. 

Het gaat om de volgende elementen : 

 

De ordonnantie betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de 

gezondheidszorg en de hulp aan personen bepaalt dat elke Brusselse RMOB, om erkend te 

kunnen zijn, alle leden verenigt van de ziekenfondsen die de RMOB hebben opgericht, en die 

beschouwd moeten worden als Brusselse verzekerde (zie definities van deze ordonnantie, artikel 

2, 6°1) Dit heeft tot gevolg dat wie voor de verplichte ziekteverzekering lid is van een 

ziekenfonds, automatisch lid is van de overeenkomstige Brusselse RMOB, voor wat de 

overgedragen bevoegdheden betreft. Hetzelfde automatisme geldt voor de Brusselse hulpkas, 

tijdelijk waargenomen door de HZIV, die de leden van de HZIV en van de KGV HR Rail 

verenigt, voor wat de overgedragen bevoegdheden betreft. Het Brussels systeem voorziet ook 

geen bijdrage voor het lidmaatschap van een Brusselse VI. 

De keuzevrijheid van de betrokkene is gewaarborgd, aangezien het iedereen vrij staat van 

ziekenfonds te veranderen, wat automatisch tot gevolg heeft dat de betrokkene ook van Brusselse 

RMOB verandert. 

 

 

 

 

5. Identificatie van de rechthebbende 
 

Het gebruik van het INSZ-nr. is verplicht, behalve voor de pasgeborenen en de internationale 
verdragen. 

 
a) bij de RMOB van de CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN voor het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad dient hiervoor het pseudo- nationaal nummer van de patiënt genomen te worden dat 
aangebracht is in de lidboekjes en op de verzekeringskaart. Dit is op dezelfde wijze 

                                                             
1 Er zijn twee uitzonderingen: 

Om in de geest van de samenwerkingsakkoord tussen de deelstaten voor de andere sectoren te  blijven, zullen 

gedurende een overgangsperiode van drie jaren (vanaf 2019) de Brusselse verzekeringsinstellingen dezelfde 

rechten toekennen aan elke Brusselse begunstigde die gebruik maakt ven een tabaksontwenning prestatie 

buiten het tweetalig gebied van Brussel Hoofdstad.  

We hebben voor de sector van de palliatieve multidisciplinaire teams beslist om ons te houden aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de deelstaten. Gedurende een overgangsperiode van 3 jaar zullen de 
Brusselse verzekeringsinstellingen dezelfde rechten toekennen aan elk persoon die gebruik maakt van een 
palliatief multidisciplinair team met dewelke Iriscare een overeenkomst heeft gesloten, ongeacht zijn 
wettelijke woonplaats. 



 

 

 

gestructureerd als bij de federale V.I. 
 

De vorm ervan is : 
 

positie 1 t/m 6 : omgekeerde geboortedatum (JJ MM DD) 
 

positie 7 : blanco 
Blanco betekent dat de rechthebbende in de 20ste eeuw (19xx) of in de 
21ste eeuw (20xx) geboren is 

positie 8 t/m 10 : volgnummer in de geboortedatum 

positie 11 : blanco of M 
M  betekent  dat  het  geen  echt  rijksnummer  betreft  maar  een  nummer 
gevormd door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 

 

positie 12 en 13 : controlegetal dat men als volgt bekomt : 
een getal vormen door de omgekeerde geboortedatum (1 t/m 6) en het 
volgnummer (8 t/m 10) aaneen te sluiten. Is letter M in positie 11, dan 
wordt het getal met 1 verhoogd. Dit getal wordt gedeeld door "97". Het 
verschil tussen 97 en de rest van de deling geeft het controlegetal. 

 

Indien het berekende controlegetal niet overeenstemt met 
inschrijvingsnummer, moet er een tweede controleberekening uitgevoerd 
worden waarbij er een twee (2) wordt toegevoegd aan het nummer : 
2JJMMDDNNN   (+   1   indien   'M'   op   positie   11).   Indien   na   deze 
herberekening het controlegetal overeenstemt, dan betekent dit dat het een 
rechthebbende betreft die geboren is na 31-12-1999. 
Opmerking :  deze herberekening heeft pas zin indien de geboortedatum (6 

eerste cijfers) tussen 000101 en de actuele datum ligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

             

 
Nummer van de rechthebbende 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 

 
Nummer van de rechthebbende 

 

 

b) De  genormaliseerde  structuur  van  het  identificatienummer  dat  wordt  gebruikt  in  de 
RMOB van de LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN voor het Brussels 

Gewesten is. Dit is op dezelfde wijze gestructureerd als bij de federale V.I. 

 
 

 
 

ZONE 8 en 8bis van de boekingen (13 karakters). 
 
 
 
 
 
 

check-digit 

modulo 97 
 

Nummer van de rechthebbende 

 
97 

 

 

= quotiënt + rest. 

 

Rest = check-digit ; behalve wanneer rest = 0, dan check-digit = 97. 
 

 
 

Voorbeeld : 
 

Nummer rechthebbende = 12345678901 ; check-digit = 21 
 

12345678901 

 
97 

 

 

= 127.275.040 + 21 

 

 
 
 
 
 
 
 

check-digit 

 
Dit nummer van 13 karakters staat onderaan rechts op het identificatievignet 

 
 
 
 
 
 
 

IDENTITEIT ZIEKENFONDS2XX 

NAAM VOORNAAM 

ADRES 1.10 

GEMEENTE 

110/110 1234567890121 
 
 
 

 
Identificatienummer



 

- 19 - 
 

 

 

Dit nummer van 13 karakters wordt vermeld op de magneetkaart. 
 
 

 
             

LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN 2XX 

NAAM VOORNAAM 

1234567890121 GEBOORTEDATUM 
 

110/110 GELDIGHEID 07.95/06.96 
 
 

S T R E E P J E S C O D E 
 

 

 

 

Identificatienummer. 
 
ZONE 18 : Vermeldt het nummer van het ziekenfonds waarbij de rechthebbende aangesloten is. 

ZONE 7 : Steeds gelijk aan 000 voor deze RMOB. 
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c)  Structuur van het identificatienummer van de rechthebbenden bij de RMOB van de 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN . Dit is op dezelfde wijze gestructureerd als bij de federale 
V.I. 

 
 

13 numerieke posities : 

- 1 tot 7 : identificatienummer van de gerechtigde; 
- 8 tot 13 : geboortedatum (DD, MM, JJ) van de rechthebbende. 

 
Het controlecijfer van het identificatienummer van de gerechtigde wordt als volgt berekend: 

 

3de cijfer (tienduizendtal) x 2; 

5de cijfer (honderdtal) x 2; 
7de cijfer (eenheid) x 2. 

Indien het resultaat van de vermenigvuldiging groter is dan "9", dient men er "9" van af te trekken. 

De bekomen resultaten worden opgeteld met het : 
2de cijfer (honderdduizendtal); 

4de cijfer (duizendtal); 
6de cijfer (tiental). 

 
De eenheid van het getal dat door optelling als resultaat werd bekomen wordt als controlecijfer in de 

eerste positie ingeschreven. 
Indien het berekende controlecijfer niet overeenstemt met het aanwezige controlecijfer, voegt men “5” toe 
aan het berekende controlecijfer. 

Indien het controlecijfer overeenstemt met het aanwezige controlecijfer, dan is het identificatienummer 

van de rechthebbende correct voor de berekening van het controlecijfer. 
Indien het niet overeenstemt, is het identificatienummer foutief. 

 
 

Identificatie gerechtigde Geboortedatum 
 

C.C. Stamnummer Dag Maand Jaar 
 

1 of 6 0 2 8 2 7 6 2 3 0 6 6 1 
 

 

6 x 2 = 12 - 9  = 3 
 

+ 7 
 

2 x 2 = 4 + 4 
 

+ 8 
 

2 x 2 = 4 + 4 
 

+ 0 
 

= 26 6 is eigenlijk het controle- 

cijfer.   Indien   het   niet 
overeenstemt met het 
aanwezige   controlecijfer, 

wordt “5” toegevoegd. 

 
C.C. = Controlecijfers 

+ 5 

 
= 31 
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  d) Structuur van het identificatienummer van de rechthebbenden bij de RMOB van de LANDSBOND 

VAN LIBERALE MUTUALITEITEN voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is op dezelfde wijze 

gestructureerd als bij de federale V.I. 
 

13 numerieke posities : 
- 1 tot 7 : identificatienummer van de gerechtigde; 

- 8 tot 13 : geboortedatum (DD, MM, JJ) van de rechthebbende. 
 

Het controlecijfer van het identificatienummer van de gerechtigde wordt als volgt berekend: 
 

3de cijfer (tienduizendtal) x 2; 

5de cijfer (honderdtal) x 2; 
7de cijfer (eenheid) x 2. 

 
Indien het resultaat van de vermenigvuldiging groter is dan "9", dient men er "9" van af te trekken. 

 
De bekomen resultaten worden opgeteld met het : 
2de cijfer (honderdduizendtal); 

4de cijfer (duizendtal); 

6de cijfer (tiental). 
 

De eenheid van het getal dat door optelling als resultaat werd bekomen wordt als controlecijfer in de 
eerste positie ingeschreven. 

Indien het berekende controlecijfer niet overeenstemt met het aanwezige controlecijfer, voegt men “5” 
toe aan het berekende controlecijfer. 

Indien het controlecijfer overeenstemt met het aanwezige controlecijfer, dan is het identificatienummer 
van de rechthebbende correct voor de berekening van het controlecijfer. 

Indien het niet overeenstemt, is het identificatienummer foutief. 
 
 

Identificatie gerechtigde Geboortedatum 
 

C.C. Stamnummer Dag Maand Jaar 
 

1 of 6 0 2 8 2 7 6 2 3 0 6 6 1 
 

 

6 x 2 = 12 - 9  = 3 
 

+ 7 
 

2 x 2 = 4 + 4 
 

+ 8 
 

2 x 2 = 4 + 4 
 

+ 0 
 

= 26 6 is eigenlijk het controle- 

cijfer.   Indien   het   niet 
overeenstemt met het 
aanwezige   controlecijfer, 

wordt “5” toegevoegd. 

 
C.C. = Controlecijfers 

+ 5 

 
= 31 
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nummer van de rechthebbende 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 

 
nummer van de rechthebbende 

 

 

 - 27 bis - 
 

 
 

e) De genormaliseerde structuur van het identificatienummer dat in de RMOB VAN DE 

ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN voor het gebied Brussel-Hoofdstad in werking 

zal treden. Dit nummer is op dezelfde wijze gestructureerd als bij de federale V.I. 
 

 
 

ZONE 8 en 8 BIS van de records (13 karakters). 
 
 
 
 
 
 

check-digit 

modulo 97 
 

Het nummer van de rechthebbende 

 
97 

 

 

= quotiënt + rest 

 

Rest = check-digit ; behalve indien rest = 0, dan is de check-digit = 97. 

 
Voorbeeld : 

 

Nummer van de rechthebbende = 12345678901, check-digit = 21 
 

12345678901 

 
97 

 

 

= 127.275.040 + 21 

 
 
 
 
 
 

check-digit 

 
Dit nummer van 13 karakters komt onderaan links op het identificatieklevertje. 

 
 
 

IDENTITEIT ZIEKENFONDS 5XX 

NAAM VOORNAAM 

ADRES 1.10 

PLAATS 

110/110 1234567890121 
 
 
 
 

Identificatienummer 
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Dit nummer van 13 karakters wordt vermeld op de magneetkaart. 

 

ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN 5XX 

NAAM VOORNAAM 

1234567890121 GEBOORTEDATUM 

 
110/110 GELDIGHEID 07.95/06.96 

 

 
 

S T R E E P J E S C O D E 
 

 
 
 

Identificatienummer. 

 
ZONE 18 : Vermeldt het nummer van het ziekenfonds waarbij de rechthebbende aangesloten is. 

 

ZONE 7 : Steeds gelijk aan 000 voor deze RMOB. 
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f)  Structuur van het identificatienummer van de HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN 

INVALIDITEITSVERZEKERING.  
 
 

0 6 
 

 

G.D. rangnummer volgnummer van de sleutel- 

van de verzekerde cijfer 

rechthebbende 

 
Identificatienummer : 

1) Het eerste cijfer is een 0 - 1 numerieke positie 

 
2) Brusselse verzekeringsinstelling - gewestelijke dienst - 3 numerieke posities 

 
- het tweede cijfer is een 6 (Brusselse VI = 

Hulpkas) 

 
- de volgende twee cijfers identificeren het gewestelijk bureau in de gewestelijke dienst of 

de gewestelijke dienst in de VI 

 
De twee cijfers kunnen uitsluitend de volgende zijn : 

 
01 : gewestelijke dienst Antwerpen 

 
 02 : gewestelijke dienst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
03 : gewestelijke dienst West-Vlaanderen 

 
04 : gewestelijke dienst Oost-Vlaanderen 

 
05 : gewestelijke dienst Henegouwen - bureau van Bergen 

 

15 : gewestelijke dienst Henegouwen - bureau van Charleroi 
 

06 : gewestelijke dienst Luik 

 
07 : gewestelijke dienst Limburg 

 
08 : gewestelijke dienst Luxemburg 

 
09 : gewestelijke dienst Namen 

 
10 : gewestelijke dienst Eupen-Malmédy - bureau van Eupen 

 

20 : gewestelijke dienst Eupen-Malmédy - bureau van Malmédy 

 12 : gewestelijke dienst Vlaams Brabant 

 
 22 : gewestelijke dienst Waals Brabant 
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3) Rangnummer van de rechthebbende - 2 numerieke posities 

 
00 gerechtigde 

 
01 tot 04 echtgenoot (-note) 

 
05 tot 09 niet-bezoldigde persoon die voor het huishouden instaat (man of vrouw) 

 
10 tot 89 descendenten 

 
90 tot 98 ascendenten 

 
4) Volgnummer van de verzekerde en zijn personen ten laste - 5 numerieke posities 

 
Dit nummer identificeert de gerechtigde en zijn personen ten laste in het raam van de 

gewestelijke dienst of het gewestelijk bureau van de gewestelijke dienst. 

Het volgnummer van de verzekerde en van zijn personen ten laste is hetzelfde. 

De personen ten laste worden geïdentificeerd aan de hand van hun rangnummer (zie punt 3 

hiervoren). 

 
Opmerking : De nullen links worden geschreven. 

 
Internationale verdragen :  Het eerste cijfer van het volgnummer is altijd 9. 

Dat cijfer toont aan dat het om het identificatienummer gaat van 

een buitenlandse sociaal verzekerde die tijdelijk in België verblijft. 

(formulieren  E.111,  E.112  of  gelijkwaardige  bilaterale 

documenten van de internationale verdragen). 

 
5) Sleutelcijfer - 2 numerieke posities 

 
Formule : modulo 97: 

Het sleutelcijfer wordt berekend op de 11 voorafgaande numerieke posities, namelijk: 

- de code Brusselse verzekeringsinstelling + gewestelijke dienst; 

- het rangnummer van de rechthebbende; 

- het volgnummer van de verzekerde. 

Het is gelijk aan de rest van de deling van die 11 cijfers door 97. 

Als de rest gelijk is aan 0, is het sleutelcijfer 97. 

 
 Voor internationale verdragen: 

modulo 97 (zie hierboven) 

of 

modulo 89 (vanaf 1/6/2015): 

Het sleutelcijfer wordt berekend op de 11 voorafgaande numerieke posities, namelijk: 

- de code Brusselse verzekeringsinstelling + gewestelijke dienst; 

- het rangnummer van de rechthebbende; 

- het volgnummer van de verzekerde. 

Het is gelijk aan de rest van de deling van die 11 cijfers door 89. 

Als de rest gelijk is aan 0, is het sleutelcijfer 89. 
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Algemene regeling 
 

Gerechtigde : vb. 06020057220/55 : 97 = 06020057220 rest 55 = check-digit 
 

 
 

0 6 0 2 0 0 5 7 2 2 0 5 5 

 
 

 
Personen ten laste : vb. 06021057220/82 : 97 = 06021057220 rest 82 = check-digit 

 

 
 

0 6 0 2 1 0 5 7 2 2 0 8 2 

 

10 = descendent 
 

 
 

Internationale verdragen 
 

Gerechtigde : vb. 06020091234/22 : 97 = 06020091234 rest 22 = check-digit 
 

 
 

0 6 0 2 0 0 9 1 2 3 4 2 2 

 
 

 
Personen ten laste : vb. 06020191234/15 : 97 = 06020191234 rest 15 = check-digit 

 

 
 

0 6 0 2 0 1 9 1 2 3 4 1 5 

 
 

01 = echtgenoot(-note) 
 
 
 
 
 Gerechtigde : vb. 06020091234/48 : 89 = 06020091234 rest 48 = check-digit 

 

0 6 0 2 0 0 9 1 2 3 4 4 8 
 

 
 

 Personen ten laste : vb. 06020191234/12 : 89 = 06020191234 rest 12 = check-digit 
 

 
 

0 6 0 2 0 1 9 1 2 3 4 1 2 
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5 0 4 9 

 

4 4 0 0 0 

 

 

 g) Aansluitingsnummer  bij  de  KAS  DER  GENEESKUNDIGE  VERZORGING  VAN  HR 

RAIL  
 

De factuur voor aangeslotenen bij deze kas wordt aan HZIV gestuurd. Het identificatienummer van 
HR-RAIL blijft evenwel ongewijzigd. (onder voorbehoud) 

 

Voorbeeld : 
 

 

0 4 0 0 
 
 

1 

 
Code 
Cate- 
gorie 

2 

 
Identificatie 

gerechtigde 

3 

 
Geboor- 

tejaar 
gerech- 

tigde 

4 5 

 
Volg- AC 

nummer 

6 

 
Rang- 

nummer 

 

 
 

Identificatienummer 
 

 

Aansluitingsnummer bij de K.G.V. = 13N 
 

1 Code Categorie K.G.V. pos. 1/2 2N  

2 Identificatie gerechtigde pos. 3/6 4N  rubrieken 2 tot en met 5 = 

3 Geboortejaar gerechtigde pos. 7/8 2N  Identificatienummer 

4 Volgnummer pos. 9/10 2N  N.M.B.S. 

5 Autocontrolecijfer 

6 Rangnummer 

pos. 11 

pos. 12/13 

1N 

2N 

  

 

Betekenis van de rubrieken : 
 

1   Code Categorie : 
 

03 WIGW gerechtigde en zijn personen ten laste (verhoogde tegemoetkoming) 
04 Gerechtigde in actieve dienst 

05 Persoon ten laste van een gerechtigde in actieve dienst 
06 Gepensioneerde gerechtigde en zijn personen ten laste (geen verhoogde tegemoetkoming) 
07 Gerechtigde met brugpensioen en zijn personen ten laste (geen verhoogde tegemoetkoming) 

 
2   Identificatie gerechtigde : 

 
Codenummer gebaseerd op de alfabetische volgorde van de familienaam en de geboortedag van de 

gerechtigde. 
 

3   Geboortejaar van de gerechtigde 
 

Dit is geen constant controlegegeven. Er zijn afwijkingen mogelijk. 
 

4   Volgnummer : 
 

- bij gerechtigde in actieve dienst en gerechtigde in rustpensioen = 00, 01, 02 ... 

- bij brugpensioen = 70, 71 ... 
- bij overlevingspensioen = 90, 91 ... 
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5  Autocontrolecijfer : 
 

Dit autocontrolecijfer heeft betrekking op de rubrieken 2 tot 4. 

 
Voorbeeld voor rubrieken 2 tot 4 = 5 0 4 9 4 4 0 0 

positie = 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
a) resultaat 1 = som van de cijfers in de onpare posities : 

(pos. 1 + pos. 3 + pos. 5 + pos. 7) : 

 
5 + 4 + 4 + 0 = 13 

 
b) resultaat 2 = het cijfer in pos. 2 met 2 vermenigvuldigen en tiental en eenheid van deze 

som optellen met resultaat 1 : 

 
0 x 2 = 00 

0 + 0 + 13 = 13 

 
c) resultaat 3 = het cijfer in pos. 4 met 2 vermenigvuldigen en tiental en eenheid van deze 

som optellen met resultaat 2 : 

 
9 x 2 = 18 

1 + 8 + 13 = 22 

 
d) resultaat 4 = het cijfer in pos. 6 met 2 vermenigvuldigen en tiental en eenheid van deze 

som optellen met resultaat 3 : 

 
4 x 2 = 08 

0 + 8 + 22 = 30 

 
e) resultaat 5 = het cijfer in pos. 8 met 2 vermenigvuldigen en tiental en eenheid van deze 

som optellen met resultaat 4 : 

 
0 x 2 = 00 

0 + 0 + 30 = 30 

 
f)  Het autocontrolecijfer wordt bekomen door het cijfer van de eenheden in resultaat 5 af 

te trekken van de waarde 10 en van het bekomen resultaat het cijfer van de eenheid te 

nemen : 

 
10 - 0 = 10 

 
6  Rangnummer : 

 
Rangnummer toegekend aan elke persoon van het gezin die rechthebbende is bij de Kas 

der Geneeskundige Verzorging : 

00 = gerechtigde 

> 00  = persoon ten laste van de gerechtigde 



 

 

 

 

Overzicht van de bijlagen 
Bijlage 

 

Bijlage 1         :   Lijst  der adressen  en contactpersonen bij de Brusselse verzekeringsinstellingen. 
 

Bijlage 2 A : Verzendingsborderel voor CD-roms. 
 

Bijlage 2 B     :   Staat voor facturatie van verstrekkingen in het systeem van de derdebetalende die 
niet voorkomen op een verpleegnota. 

 

Bijlage 3 : Tekening CD-rom. 
 

Bijlage 4 : Extern etiket. 
 

Bijlage 5.1 : Beschrijving van de foutcodering. 

Bijlage 5.2 : Lay-out van de controlelijst. 

Bijlage 5.3 : Afrekeningsbestand. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Bijlage 1                  Lijst der adressen en contactpersonen van de Brusselse verzekeringsinstellingen 

 

 
Adres facturatie 

Contact 
informatica 

Contact medische 
akkoorden 

Contact voorzieningen 

Regionale Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand van de 
Christelijke Mutualiteiten 
voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad 
Voor ROB, RVT en CDV 

Facturatie op papier:  
Uniek contactpunt: de 
Brusselse RMOB van de CM 
schrijft de voorzieningen aan 
om hen te informeren over 
hun uniek contactpunt dat, 
afhankelijk van het geval, één 
van de volgende is: 
 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44 
SMRB_MR135@mc.be 
 
Of 
 
Haachtsesteenweg 1805 
1130 Brussel 
Tel. 02 240 86 15 
Gezondheidszorg.smb@cm.be 
 
Elektronische facturatie:  
RMOB CM Brussel 
Haachtsesteenweg 579 bus 41 
1031 Schaarbeek 

MyCareNet@cm.be Voor de kennisgevingen en 
eindes van huisvestiging: 
Uniek contactpunt: de 
Brusselse RMOB van de CM 
schrijft de voorzieningen aan 
om hen te informeren over 
hun uniek contactpunt dat, 
afhankelijk van het geval, één 
van de volgende is: 
 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44 
SMRB_MR135@mc.be 
 
Of 
 
Haachtsesteenweg 1805 
1130 Brussel 
Tel. 02 240 86 15 
Gezondheidszorg.smb@cm.be 
 

Uniek contactpunt: de 
Brusselse RMOB van de CM 
schrijft de voorzieningen aan 
om hen te informeren over 
hun uniek contactpunt dat, 
afhankelijk van het geval, één 
van de volgende is: 
 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44 
SMRB_MR135@mc.be 
 
Of 
 
Haachtsesteenweg 1805 
1130 Brussel 
Tel. 02 240 86 15 
Gezondheidszorg.smb@cm.b
e 
 

Regionale Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand van de 
Christelijke Mutualiteiten 
voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad 
 
Voor PVT en IBW 

Facturatie op papier:  
RMOB CM Brussel 
Gezondheidzorg dienst 
Aanspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
SMRB_reva_MSP_IHP@mc.be 
 
Elektronische facturatie:  
RMOB CM Brussel 
Haachtsesteenweg 579 bus 41 
1031 Schaarbeek 
SMRB_reva_MSP_IHP@mc.be 

MyCareNet@cm.be Voor de kennisgevingen en 
eindes van huisvestiging: 
RMOB CM Brussel 
Gezondheidzorg dienst 
Aanspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
SMRB_reva_MSP_IHP@mc.be 
 
 

RMOB CM Brussel 
Gezondheidzorg dienst 
Aanspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
 
SMRB_reva_MSP_IHP@mc.be 
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Regionale Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand van de 
Christelijke Mutualiteiten 
voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad 
 
Voor 
revalidatieovereenkomsten 

Facturatie op papier :  
RMOB CM Brussel 
Dienst Gezondheidszorg 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44  
SMRB_revalidation@mc.be 
 
Elektronische facturatie:  
RMOB CM Brussel 
Haachtsesteenweg 579 bus 41 
1031 Schaarbeek 
 

MyCareNet@cm.be RMOB CM Brussel 
Dienst Gezondheidszorg 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44  
SMRB_revalidation@mc.be 
 
 

RMOB CM Brussel 
Dienst Gezondheidszorg 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
 
 
Tel. 02 501 55 44  
SMRB_revalidation@mc.be 
 
 
 

Regionale Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand van de 
Christelijke Mutualiteiten 
voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad 
 
Voor palliatieve equipes 

RMOB CM Brussel 
Dienst Gezondheidszorg 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44 
SMRB_revalidation@mc.be 

MyCareNet@cm.be 

 
SMR MC Bruxelles 
Service Soins de santé 
Boulevard Anspach 111-115 
1000 Bruxelles 
Tel. 02 501 55 44  
SMRB_revalidation@mc.be 

SMR MC Bruxelles 
Service Soins de santé 
Boulevard Anspach 111-115 
1000 Bruxelles 
Tel. 02 501 55 44  
SMRB_revalidation@mc.be 

Regionale Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand van de 
Christelijke Mutualiteiten 
voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad 
 
Voor tabaksontwenning 

RMOB CM Brussel 
 
Dienst Gezondheidszorg 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44 
SMRB_revalidation@mc.be 
 

MyCareNet@cm.be RMOB CM Brussel 
 
Dienst Gezondheidszorg 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44 
SMRB_revalidation@mc.be 

RMOB CM Brussel 
 
Dienst Gezondheidszorg 
Anspachlaan 111-115 
1000 Brussel 
Tel. 02 501 55 44 
SMRB_revalidation@mc.be 

Regionale Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand van de 
Christelijke Mutualiteiten 
voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad 
 
Voor 
mobiliteitshulpmiddelen 

Voor de leden verbonden aan 
de mutualiteiten 109, 128, 
129, 130, 132, 134, 135, 137 
SMR MC Bruxelles 
Service soins de santé 
Place du Vingt Août 38 
4000 Liège 
04 221 73 94  
SMRW_AMOB@mc.be 
 
Voor de leden verbonden aan 
de mutualiteiten 101,105, 

MyCareNet@cm.be Voor de leden verbonden aan 
de mutualiteiten 109, 128, 
129, 130, 132, 134, 135, 137 
SMR MC Bruxelles 
Service soins de santé 
Place du Vingt Août 38 
4000 Liège  
04 221 73 94  
SMRW_AMOB@mc.be 
 
Voor de leden verbonden aan 
de mutualiteiten 101,105, 

Voor de leden verbonden aan 
de mutualiteiten 109, 128, 
129, 130, 132, 134, 135, 137 
SMR MC Bruxelles 
Service soins de santé 
Place du Vingt Août 38 
4000 Liège  
04 221 73 94 
SMRW_AMOB@mc.be 
 
Voor de leden verbonden aan 
de mutualiteiten 101,105, 

mailto:SMRB_revalidation@mc.be
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108, 110, 111, 112, 113, 120, 
121, 126, 131 : 
RMOB CM Brussel 
Haachtsesteenweg, 1805 

1130 Brussel 

02 240 86 15  
Gezondheidszorg.smb@cm.be 

 
 

108, 110, 111, 112, 113, 120, 
121, 126, 131 : 
RMOB CM Brussel 
Dienst Gezondheidzorg  
Haachtsesteenweg 1805 
1130 Schaarbeek 
02 240 86 15  
Gezondheidszorg.smb@cm.be 
 

108, 110, 111, 112, 113, 120, 
121, 126, 131 : 
RMOB CM Brussel 

Dienst Gezondheidszorg  

 Haachtsesteenweg, 1805 

1130 Brussel 

02 240 86 15  
Gezondheidszorg.smb@cm.b
e 
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Regionale 
Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand 
van de Socialistische 
Mutualiteiten voor het 
tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad 

Brusselse RMOB van de 
socialistische mutualiteit 
Departement facturatie  
Zuidstraat 111 
1000 Bruxelles 
Tel. 02 506 99 49 

mail@fmsb.be Brusselse RMOB van de 
socialistische mutualiteit 
Departement instellingen 
en onthaal- en 
verzorgingsstructuren 
Zuidstraat 111 
1000 Bruxelles 
Tel. 02 506 96 11 

Brusselse RMOB van de socialistische 
mutualiteit 
Departement instellingen en onthaal- en 
verzorgingsstructuren  
Zuidstraat 111 
1000 Bruxelles 
Tel. 02 506 99 49 

Regionale 
Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand 
van de Landsbond van 
Liberale Mutualiteiten 
voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Regionale Maatschappij 
van Onderlinge Bijstand 
van de Landsbond van 
Liberale Mutualiteiten voor 
het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 
Departement facturatie 
Koninginneplein 51-52 
1030 Brussel 
Tel. 02 209 49 01  
marc.soenens@mutplus.be                            

brumut@mutplus.be 
 

Regionale Maatschappij 
van Onderlinge Bijstand 
van de Landsbond van 
Liberale Mutualiteiten 
voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
Departement akkoorden 
raadgevend-artsen 
BRUMUT 
Ter attentie van C. 
Bonnewyn 
Koninginneplein 51-52 
1030 Brussel 
Tel. 02 209 48 46 
brumutmed@mutplus.be 

Regionale Maatschappij van Onderlinge 
Bijstand van de Landsbond van Liberale 
Mutualiteiten voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest Departement 
instellingen en onthaal- en 
verzorgingsstructuren  
BRUMUT 
Koninginneplein 51-52 
1030 Brussel 
Tel. 02 209 48 74 
 
tanja.desmedt@mutplus.be                                                                                                                         

Regionale 
Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand 
van de onafhankelijke  
ziekenfondsen voor 
het gebied Brussel-
Hoofdstad 

Regionale Maatschappij 
van Onderlinge Bijstand 
van de onafhankelijke  
ziekenfondsen voor het 
gebied Brussel-Hoofdstad 
Departement facturatie 
Lenniksebaan 788A 
1070 Brussel 
Tel. 02 778 92 11 

Facturatie via MyCarenet: 
mycarenet@mloz.be  

Regionale Maatschappij 
van Onderlinge Bijstand 
van de onafhankelijke  
ziekenfondsen voor het 
gebied Brussel-
Hoofdstad 
Medisch departement 
Lenniksebaan 788A 
1070 Brussel 
Tel. 02 778 92 11 
MEDSMRBRU@MLOZ.BE 

smrbru@mloz.be 

mailto:mail@fmsb.be
mailto:mycarenet@mloz.be
mailto:MEDSMRBRU@MLOZ.BE
mailto:smrbru@mloz.be


 

 

Regionale 
Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand 
van de Landsbond van 
de Neutrale 
Ziekenfondsen voor 
het Brussels Gewest 

Brusselse Neutrale RMOB 
Ter attentie van de dienst 
Gezondheidszorgen 
Charleroisesteenweg 147 
1060 Brussel 
 
Hurtado Karina  
Tel: 02 535 73 58  
Hakem Ali 
02 300 11 03 
bru200SDS@unmn.be  
 

 
Susana Suarez 
Tel. 02 300 11 05 
bru200SDS@unmn.be  
 

Brusselse Neutrale 
RMOB 
Ter attentie van de 
Medische dienst 
Charleroisesteenweg 145 
1060 Brussel 
 
 
Isabelle Martin  
Tel.: 02 535 73 65  
DL200_Medical-
Medisch@UNION-
NEUTRE.BE 

 bru200SDS@unmn.be 

Hulpkas voor Ziekte -
en 
invaliditeitsverzekering 

Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering 
Directie Gezondheidszorg 
Troonstraat 30 A 
1000 Brussel 
 
elecfac@caami.be 
02/229.34.33 

helpdesk.carenet@caami.be 
02/229.34.33 

Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering 
Directie 
Gezondheidszorg 
Troonstraat 30 A 
1000 Brussel 

 
medadmin@caami.be 
02/227.62.44 

Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering 
Directie Gezondheidszorg 
Troonstraat 30 A 
1000 Brussel 

 
elecfac@caami.be 
02/229.34.33 

HR Rail 

De facturen en documenten voor HR Rail moeten aan de HZIV geadresseerd worden. 
Troonstraat 30 A 
1000 Brussel 
Voor alle andere contacten (informatica, medisch en voorzieningen) moeten de contactgegevens worden gebruikt die voor 
CAAMI zijn vermeld. (zie hierboven) 
 

mailto:bru200SDS@unmn.be
mailto:bru200SDS@unmn.be
mailto:DL200_Medical-Medisch@UNION-NEUTRE.BE
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VERZENDINGSBORDEREL VOOR CD-ROMS 
 

Factureringsvorm : 1) 1 bestand - 1 financiële rekening 
(1) 2) 1 bestand - 2 financiële rekeningen (Inrichting - Medische Raad) 

3) 2 bestanden met elk 1 financiële rekening (Inrichting Medische Raad) 

Bijlage 2 A 

4) 2 bestanden, waarvan één met 2 financiële rekeningen, en één met 1 financiële rekening 
welke echter identiek moet zijn aan de tweede financiële rekening van het 
corresponderend bestand. 

 

Identificatie inrichting :  Identificatie medische raad (2) : 
Benaming : Benaming : 
Adres : Adres : 
Postnr. - gemeente : Postnr. - gemeente : 
Erkenningsnummer : R.I.Z.I.V.-nummer : 

(15) KBO-nummer : KBO-nummer : 
Rekeningnr. inrichting : Rekeningnr. med. raad : 
IBAN inrichting : IBAN med. raad : 
BIC inrichting : BIC med. raad : 
Rekeningnr. med. raad : 
IBAN med. raad : 
BIC med. raad : 

 

Identificatie Brusselse 
verzekeringsinstelling :  

Benaming : 
Adres : 
Postnummer - gemeente : 

 

Facturering AMBULANT - GEHOSP. - GEMENGD (1) 

Versie bestand (zone 4) : 
Zendingsnummer (zone 7) : ... 
Identificatie CD-roms : nrs. ... 
Gefactureerd jaar en maand (zones 22-23) : .../... 
Datum van opstelling (zone 25-26) : 
Verantwoordelijke : Naam - Voornaam : ... 

 
 

Nr. Brusselse 

VI 

 

Aantal 
 

Controlecijfer 
 

Bedragen ten laste Brusselse VI 
VI records per Brusselse VI Voor rek. Voor rek. Totaal 

 (a) (b) inrichting med. raad  
   (c) (d) (e) 

000 
001 
002 
. 
. 
099 

 
Totalen Som + 2 

 
Visum (verplegings-) inrichting :                                       Visum medische raad : 

 

Datum               :                                                                 Datum               : 
Naam                :                                                                 Naam                : 
Hoedanigheid   :                                                                 Hoedanigheid   : 
Handtekening                                                                      Handtekening 

 

Voorbehouden aan de Brusselse 
verzekeringsinstelling : Ontvangstdatum



 

 

 : 
Naam : 
Handtekening (1) doorhalen wat niet past 

(2) alleen te vermelden indien nodig 
 

 
 



 

 

 

 

Berekeningswijze van het controlecijfer per Brusselse VI (kolom (b)) 
Bijlage 2 A.1 

 

-   De waarden uit de zones 4 van de recordtypes 30, 40 en 50 van alle individuele facturen bestemd 

voor het betreffende ziekenfonds worden opgeteld. Aan dit bedrag wordt nog de som van de 

waarden uit zone 17-18 en uit zone 40-41 van al de recordtypes 40 van dezelfde individuele 

facturen toegevoegd. Op het resultaat wordt de klassieke modulo 97 toegepast (rest van de deling 

door 97; indien de rest gelijk is aan nul, vervangen door 97). 

 
-   Op de lijn "Totalen" komt het controlecijfer van de zending (zie recordtype 90 zone 98). 

 
Richtlijnen betreffende het gebruik van het verzendingsborderel 

 

-   In geval van factureringsvorm 1) moeten de kolommen (a), (b) en (e) worden ingevuld; kolom (c) is 

facultatief. Alleen het visum van de (-) inrichting moet worden vermeld. 

 
-   In geval van factureringsvorm 2) moeten de kolommen (a), (b), (c), (d) en (e) worden ingevuld. Het 

visum van de medische raad moet naast het visum van de (-)inrichting worden vermeld. 

 
-   In geval van factureringsvorm 3) moeten alle kolommen worden ingevuld. In dit geval mag het 

verzendingsborderel eventueel uit 2 luiken bestaan; een eerste luik waarbij de kolommen (a), (b) en 

(c) moeten worden ingevuld en een tweede luik waarbij de kolommen (a), (b) en (d) worden 

ingevuld. 

De twee luiken moeten echter vóór verzending aan elkaar worden vastgemaakt en op elk van de 

delen moeten de visa van de twee partijen ((-)inrichting & medische raad) worden vermeld. 

 
-   In geval van factureringsvorm 4) moeten alle kolommen worden ingevuld, in dit geval moet het 

verzendingsborderel uit 2 luiken bestaan; een eerste luik waarbij de kolommen (a), (b), (c) en (d) 

worden ingevuld en een tweede luik waarbij de kolommen (a), (b) en (d) worden ingevuld. 
De twee luiken moeten vóór verzending aan elkaar worden vastgemaakt en op elk van de delen 

moeten de visa van de twee partijen ((inrichtingen & medische raad) worden vermeld. 

 
Sequentiële orde 

 

In geval de factureringsgegevens op twee onderscheiden bestanden worden overgemaakt (d.w.z. 

factureringsvormen 3 en 4 op het verzendingsborderel) moeten de twee bestanden volgens eenzelfde 

sequentiële orde worden opgebouwd. 

 
De sequentiële orde die wordt opgelegd is de volgende : 

- gefactureerd jaar en maand; 

- stamnummer betalende derde; 

- stamnummer instelling; 

- nummer ziekenfonds van bestemming in stijgende volgorde; 

- opnamenummer voor gehospitaliseerde patiënten in stijgende volgorde; 

of nummer van de individuele factuur voor ambulante patiënten in stijgende volgorde. 

 
N.B. : Ingeval van facturatie via (My)CareNet zijn de gegevens van dit verzendingsborderel 

geïntegreerd in het elektronisch bericht zelf. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

STAAT VOOR FACTURATIE VAN VERSTREKKINGEN IN HET SYSTEEM VAN DE DERDEBETALENDE 

DIE NIET VOORKOMEN OP EEN VERPLEEGNOTA. 

Bijlage 2 B 

 
 

Identificatie van de 

inrichting (1) 

 

Identificatie van de 

verstrekker (3) 

 

Identificatie van het 

Brusselse VI van 

bestemming 

 

Verwijzing naar de magnetische of 

elektronische drager (2) 

 

Naam 
 

Naam 
 

Nr. 
 

Zendingsnr. 
Adres Adres Benaming Derdebetalersreg.-nr. 

R.I.Z.I.V.-nr. R.I.Z.I.V.-nr. Adres Gefactureerd jaar en maand 

Derdebetalersregeling - nr. Tel.   
(15) KBO-nummer KBO-nummer   

Tel. 

 
VERZAMELSTAAT NR.  VOOR DE VERSTREKKINGEN VERRICHT IN DE PERIODE VAN  TOT 

 
 

Nr. van het getuigschrift 
 

Naam van de rechthebbende 
 

INSZ (of inschrijvingsnummer) 
 

Bedrag ten laste van 
 

Vak voorbehouden 
voor verstrekte hulp of  van de rechthebbende de Brusselse VI voor de Brusselse VI 

factuurnummer (R 20 Z 24-25)     

 
 
 
 
 

TOTAAL 

 
Te betalen op rekening (benaming + IBAN en BIC): Datum : 
met de verwijzing: Naam : 

Handtekening : 
 

(1)  In te vullen indien het bedrag van de verzekeringstussenkomst wordt gestort op rekening van de inrichting 
(2)  In te vullen in voorkomend geval 
(3)  In te vullen indien het gaat om de afrekening van 1 enkele verstrekker 

 
Dit document is bepalend voor wat betreft de inhoud, niet voor wat betreft de vorm. 

 
Dit document moet ondermeer gebruikt worden door de verpleegkundigen als verzamelstaat bij de papieren factuur. 

 
 

   



Bijlage 3 

  

 

 

  

Tekening CD-rom. 
 

Een CD-rom mag slechts één logisch facturatiebestand (zending) bevatten. 

Een zending vormt een logisch bestand dat begint met een RT 10 en eindigt met een RT 90. 

Per zending is een verzendingsborderel (in 3-voud) vereist. 

 
1 fysisch bestand met 1 logisch bestand. 

 

De zone 1 van recordtype 10 van het logisch bestand bevindt zich in de eerste 2 posities van het fysisch 

bestand. 

De records worden aaneensluitend geschreven zonder enig speciaal tussenteken (zoals bv. "CR"). 

De zone 99 van recordtype 90 van het logisch bestand bevindt zich in de laatste 2 posities van het 

fysisch bestand. 

 

R 10 R 20 R 30 

R 40 

R 50 

R 30 

R 40 

R 50 

R 30 

R 40 

R 50 

... 

... 

... 

R 80 ... R 90 

Verzameling recordtypes 30/40/50 

binnen 1 blok 20-80 = factuur 

1 blok met recordtypes 20-30/40/50-80 per factuur 



  

Bijlage 4  

 

 

Extern etiket 
 

A B C D E F G 

 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XXX 

 
 
 
 

Dit etiket kan als volgt gelezen worden : 
 

 
 

A : X X X X X X X : Versie bestand. 

 
B  : X X X X X X X X X X X X : Het nummer van de betalende derde (R 10 Z 14). 

C  : X X X : Het nummer van de zending (R 10 Z 7). 

D : X X X : Nummer van de verzekeringsinstelling (180/06, 280/04, 380/05, 480/03, 580/03, 600 ). 

 
E  : X X X X X X :  De vier eerste posities geven het jaar aan : 2019, 2020, 2021, ...   (R 10 

Z 22). 

De twee volgende geven de maand : 01 ... 12 (R 10 Z 23) 

 
F  : X X X : Het volgnummer van de CD-ROM. 

000 : zo bestand op 1 CD-rom staat of 

001,  002,  ...  :  zo  bestand  op  meerdere  magnetische  dragers  staat,  moeten  de 

opeenvolgende dragers genummerd worden) 
 

 
G : X X X : Standaardwaarde = 001  (er mag slechts 1 facturatiebestand op een drager worden 

geplaatst). 



  

 

 

 

 

Structuur van de foutcodering 
Bijlage 5.1 

 

Elke ontdekte anomalie wordt geïdentificeerd door een code van 6 posities (RRZZNN) (de eerste 4 posities 
zijn numeriek, de laatste 2 zijn alfanumeriek) met volgende betekenis : 

 
RR  =  recordtype. 

ZZ  =  nummer van de zone in het recordtype. 

NN =  volgnummer toegekend aan de anomalie. 
Het gedeelte “NN” biedt volgende mogelijkheden : 
00 t/m 99 
a0 t/m a9 
… 
z0 t/m z9 
0a t/m0z 
… 
9a t/m 9z 

Afspraken : 
De zone (111b, 112b of 113b) kan enkel karakters bevatten van 0 t/m 9 en van a t/m z. 
Indien de zone geen foutcode bevat, wordt ze opgevuld met nullen (0). 

 
Een aantal waarden "NN" worden voorbehouden voor standaard controles : 

 
01 = gegeven niet numeriek. 

 
02 = controlecijfer (check-digit) foutief. 

 
03 = gegeven niet toegelaten. 

 
09 = er staan verboden karakters in. 

 
20 = gegeven niet gekend in het bestand van de Brusselse VI 

De foutcodes RRZZ01, RRZZ02, RRZZ03, RRZZ09 en RRZZ20 zijn standaard voorzien. 

Verder wordt het gedeelte "NN" onderverdeeld in 3 categorieën : 
 

a) NN = 0X technische fout voor een zone. 

 
 

NN = 
 

1X technische fout voor een zone waarvan de oorzaak afhankelijk is van de waarde 
van een andere zone. 

 

b) NN = 
 

NN = 

2X, 3X : 
 
4X, 5X : 

tarificatiefout van een zone. 
 
tarificatiefout  van een  zone  waarvan  de  oorzaak afhankelijk  is van  de 

   waarde van een andere zone. 

 

c) 
 

NN = 
 

6X, 7X : 
 

foutcode voorbehouden voor intern gebruik door de Brusselse VI voor 1 

zone. 
 

 

NN = 
 

8X, 9X : 
 

foutcode voorbehouden voor intern gebruik door de Brusselse VI voor een 
anomalie die het gevolg is van de relatie tussen twee zones. 

 

Deze  onderverdeling  kan  niet  meer  gegarandeerd  worden  vanaf  het  ogenblik  dat  nieuwe  foutcodes 
gedefinieerd worden met een alfanumeriek gedeelte. 
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Aard van de fouten 
 

De anomalieën kunnen van verschillende aard zijn : 

B  : blokkerende fout. 

F  : fout welke tot gevolg heeft dat een volledige factuur wordt verworpen; 

in dit geval is het aantal foutieve records gelijk aan het aantal records van deze factuur. 

R  : fout welke een verwerping tot gevolg heeft. 

S  : fout welke door de Brusselse VI kan worden verbeterd en bijgevolg niet noodzakelijk wordt 

verworpen. E  : fout welke niet wordt meegerekend voor het bepalen van het foutpercentage. 

 
De fouten van het type NN = 20 worden individueel door de Brusselse VI nagekeken. 

 
 
 
 
Principes 

 

Dezelfde foutcodes worden zowel gebruikt voor het berekenen van het foutpercentage als voor het 

meedelen van de verwerping na tarificatie. 
 

 
 

Voor de zones "bedrag" zijn systematisch 4 blokkerende fouten voorzien : 
 

B RRZZ01  : Bedrag niet numeriek. 

B RRZZ05  : Eerste positie bedrag verschillend van + of -. 

B RRZZ06  : Numeriek gedeelte van de zone bevat een bedrag met een teken. 

 

De reservezones of posities dienen eveneens strikt in acht genomen te worden, anders geven ze 

aanleiding tot de volgende codes : 

 
B RRZZ01  : Inhoud zone verschillend van nul. 

B RRZZ04  : Eerste (laatste) (X) cijfer(s) van de zone verschillend van nul. 



Bijlage 5.1 vervolg 2 

   

 

 

Stelregels van de controles 
 

a) Blokkerende en niet-blokkerende anomalieën 
 

Er worden 2 soorten blokkerende fouten onderscheiden : 

 
Type "B" :  Deze   fouten   blokkeren   het   controleproces,   het   volledige   facturatiebestand   wordt 

verworpen en teruggezonden naar de facturerende inrichting. 

 
Alle foutmeldingen in recordtype 10 en 90 zijn blokkerend, evenals een beperkt aantal fouten in 

( recordtype 20, 30, 40, 50, 51, 52 en 80. 

 
Type "F" :  Deze fouten blokkeren het controleproces op de individuele factuur, de betreffende factuur 

wordt verworpen en er wordt onmiddellijk verder gegaan met de volgende individuele 

factuur. 

 
Alle foutmeldingen in recordtype 20 en 80, die niet blokkerend zijn voor het bestand, zijn blokkerend 

voor de individuele factuur. 

 
De fouten van het type R, S en E zijn noch blokkerend voor het bestand, noch blokkerend voor de 

individuele factuur. 

 
b) Tolerantiedrempels 

 

I.  Berekeningsproces tolerantiedrempel 
 

Het proces voorziet in een vergelijking tussen het aantal correcte registraties en het totaal aantal 

registraties. 

De tolerantiedrempels worden berekend volgens volgende formule : 

Totaal verworpen records 

Totaal aantal records 

 
Voor deze berekening komen  alleen  de foutcodes, opgenomen  in  de Excel-lijst  “Foutcodes” en 

verschillend van het type E in aanmerking. 

 
Een verwerping op factuurniveau (fouttype F) heeft tot gevolg dat alle registraties, voorkomend in de 

betrokken verworpen factuur, als verworpen registraties beschouwd worden. 

 
II. Tolerantiedrempel ter aanvaarding van het facturatiebestand 

 
Bij  een  blokkerende  fout  (fouttype  B)  eindigt  het  controleproces  en  wordt  het  verworpen 

facturatiebestand teruggestuurd naar de instelling. 

 
De tolerantiedrempel wordt vastgesteld op : 5 %. 
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IDENTIFICATIE VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING 
 
 

OPMERKINGEN TIJDENS HET LEZEN VAN HET FACTURATIEMEDIUM 99999999999 JAAR EN MAAND : 999999 BANK : 999999999999 BLADZIJDE : 999 
 

INRICHTING : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
 

NR. FACTUUR C NR. RECORD NR. PRESTATIE INHOUD FOUT. ZONE OPMERKING NIET AANVAARDE RECORDS UW VERWIJZING 
XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TOT MUT :   XXX ZZZ.ZZZ.ZZ9,99  

ALG TOT : ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 TOT VI : ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 VERSCHIL : ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 

 
 

 
LIJST VAN DE GEVONDEN FOUTEN 

 

OPMERKING HOEVEELHEID OMSCHRIJVING 
XXXXXX ZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TOTAAL : ZZZ.ZZZ.ZZ9 
 

 

AANTAL GELEZEN RECORDS 20 : ZZZ.ZZ9 AANTAL FOUTE RECORDS : ZZZ.ZZ9 
AANTAL GELEZEN RECORDS 30 : ZZZ.ZZ9 AANTAL FOUTE RECORDS : ZZZ.ZZ9 
AANTAL GELEZEN RECORDS 40 : ZZZ.ZZ9 AANTAL FOUTE RECORDS : ZZZ.ZZ9 
AANTAL GELEZEN RECORDS 50 : ZZZ.ZZ9 AANTAL FOUTE RECORDS : ZZZ.ZZ9 



 

 

 

 

AFREKENBESTAND 
Bijlage 5.3 

 
Enkele begrippen : 

 

“ facturatiebestand” :  het  bestand  dat  vanwege de facturerende derde naar de B r u s s e l s e  

verzekeringsinstelling wordt gestuurd, en de initiële factureringsgegevens bevat. 

 
“ afrekenbestand “ :    het bestand dat vanuit de Brusselse verzekeringsinstelling naar de facturerende 

derde wordt verstuurd en de verworpen prestaties / facturen en de gegevens met 

betrekking tot de afrekening bevat. 

 
Recordtekening voor het afrekenbestand 

 

 
 

   10 20 30 40 50 ( 8) 51 ( 15) 52 80 90 

1 tot 99 350 1 Initieel record 

100 3N 351 Identificatie zending (= R 10 Z 7) 

 
101 

 
8N 

 
354 

Datum 
aanmaak VI 

 

Datum aanmaak zending (= R 10 Z 25-26) 
 

9 

102 6N 362 1 Factureringsmaand en -jaar (= R 10 Z 22-23) 9 

103 3N 368 1 Brusselse VI (= R 20 Z 18) 9 

104 12N 371 1 0 0 0 9 

105 12N 383 1 0 0 0 9 

106 12N 395 9 

107 3N 407 1 CG1 of 0 CG1 CG1 CG1 CG1 0 0 9 

108 3N 410 1 CG2 of 0 CG2 CG2 CG2 CG2 0 0 9 
 

109 
 

22A 
 

413 
 

1 
Ref. VI 

Rekening A 
Ref. VI 

Rekening A 
Ref. VI 

Rekening A 
Ref. VI 

Rekening A 
Ref. VI 

Rekening A 
Ref. VI 

Rekening A 
Ref. VI 

Rekening A 

 

9 

 

110 
 

22A 
 

435 
 

1 
Ref. VI 

Rekening B 
Ref. VI 

Rekening B 
Ref. VI 

Rekening B 
Ref. VI 

Rekening B 
Ref. VI 

Rekening B 
Ref. VI 

Rekening B 
Ref. VI 

Rekening B 

 

9 

 

111a 
 

1A 
 

457 
Verwerpings- 

letter 1 
Verwerpings- 

letter 1 
Verwerpings- 

letter 1 
Verwerpings- 

letter 1 
Verwerpings- 

letter 1 
Verwerpings- 

letter 1 
Verwerpings- 

letter 1 
Verwerpings- 

letter 1 
Verwerpings

- letter 1 
 

111b 
 

4N + 2A 
 

458 
Verwerpings- 

code 1 
Verwerpings- 

code 1 
Verwerpings- 

code 1 
Verwerpings- 

code 1 
Verwerpings- 

code 1 
Verwerpings- 

code 1 
Verwerpings- 

code 1 
Verwerpings- 

code 1 
Verwerpings

- code 1 
 

112a 
 

1A 
 

464 
Verwerpings- 

letter 2 
Verwerpings- 

letter 2 
Verwerpings- 

letter 2 
Verwerpings- 

letter 2 
Verwerpings- 

letter 2 
Verwerpings- 

letter 2 
Verwerpings- 

letter 2 

Verwerpings- 
code 2 

Verwerpings- 
letter 2 

Verwerpings
- letter 2 

 

112b 
 

4N + 2A 
 

465 
Verwerpings- 

code 2 

Verwerpings- 

code 2 

Verwerpings- 

code 2 

Verwerpings- 

code 2 

Verwerpings- 

code 2 

Verwerpings- 

code 2 

Verwerpings- 

code 2 

Verwerpings

- code 2 
 

113a 
 

1A 
 

471 
Verwerpings- 

letter 3 
Verwerpings- 

letter 3 
Verwerpings- 

letter 3 
Verwerpings- 

letter 3 
Verwerpings- 

letter 3 
Verwerpings- 

letter 3 
Verwerpings- 

letter 3 
Verwerpings- 

letter 3 
Verwerpings

- letter 3 
 

113b 
 

4N + 2A 
 

472 
Verwerpings- 

code 3 
Verwerpings- 

code 3 
Verwerpings- 

code 3 
Verwerpings- 

code 3 
Verwerpings- 

code 3 
Verwerpings- 

code 3 
Verwerpings- 

code 3 
Verwerpings- 

code 3 
Verwerpings

- code 3 

 
114 

 
1A+11N 

 
478 

 
1 

 
0 

Getarifeerd 
bedrag Rek. A 

Getarifeerd 
bedrag Rek. A 

Getarifeerd 
bedrag Rek. A 

 
0 

 
0 

Getarifeerd 

bedrag Rek. 

A 

 
9 

 
115 

 
1A+11N 

 
490 

 
1 

 
0 

Getarifeerd 
bedrag Rek. B 

Getarifeerd 
bedrag Rek. B 

Getarifeerd 
bedrag Rek. B 

 
0 

 
0 

Getarifeerd 
bedrag Rek. 

B 

 
9 

 
116 

 
1A+11N 

 
502 

 
1 

 
0 

 

Getarifeerd 
bedrag patiënt 

 

Getarifeerd 
bedrag patiënt 

 

Getarifeerd 
bedrag patiënt 

 
0 

 
0 

Getarifeerd 
bedrag 

patiënt 

 
9 

 

117 
 

7N 
 

514 
 

1 
 

0 
Gecorrigeerde 

nomen.code 

Gecorrigeerde 

nomen.code 

Gecorrigeerde 

nomen.code 

 

0 
 

0 
 

0 
 

9 

118 1N 521 1 0 9 

119 1A+11N 522 1 0 Resultaat VI Resultaat VI Resultaat VI 0 0 0 9 

149 200A 534 1 Commentaar bij foutcode 9 

150a 1A+11N 734 1 0 Getarifeerd 

bedrag Rek. C 

Getarifeerd 

bedrag Rek. C 

Getarifeerd 

bedrag Rek. C 

0 0 Getarifeerd 

bedrag Rek. C 
9 

150b 49A 745 1 Reserve 9 



 

 

151  6N 795 1 Index 9 
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PRINCIPES OMTRENT DE AFLEVERING VAN EEN AFREKENBESTAND 
 

1. De aflevering van een afrekenbestand wordt gekoppeld aan het overmaken van het facturatiebestand via het 

systeem (My)CareNet. 
 

2. De afrekenbestanden worden opgemaakt door de Brusselse verzekeringsinstellingen 
 

3. Per betaling (één of meerdere per zending) door de Brusselse VI wordt een afrekenbestand overgemaakt. 
Ingeval van betaling op 2 of 3 verschillende bankrekeningen, wordt slechts één afrekenbestand overgemaakt. 

 

De  betaling  gebeurt  voor  alle  Brusselse verzekeringsinstellingen  via  één  centrale  betaling  per  

Brusselse verzekeringsinstelling. 
 

4. Alle facturen van een facturatiebestand zullen uiteindelijk in een afrekenbestand worden opgenomen 

•   in geval een factuur volledig wordt aanvaard, dan wordt alleen recordtype 20 en 80 opgenomen; 

•   in geval een factuur gedeeltelijk wordt aanvaard, dan worden naast recordtype 20 en 80 alleen de 
foutieve tussenliggende records opgenomen; 

•   in geval een factuur volledig wordt verworpen dan worden alle records van de betrokken factuur 

opgenomen. 
 

5. Er worden maximaal drie verwerpingscodes meegedeeld per verworpen record. 
 

6. In geval van automatische correctie door de Brusselse verzekeringsinstelling wordt het getarifeerd (en 
dus werkelijk betaald bedrag) vermeld in zone 114 en/of 115 en/of 150a.  Er worden geen 

verwerpingscodes vermeld in zone 111, 

112 of 113. 
 

8. Het bestand wordt omkaderd door een begin- en een eindrecord, waarbij elke positie uit elke zone wordt 

opgevuld met niet-significante gegevens 

•   "1" in R 10, met uitzondering van de zones 1 tot en met 101 en 111 tot en met 113 

•   “9” in R 90, met uitzondering van de zones 1 tot en met 100 en 111 tot en met 113 
 

9. De zones 114/115/150a van het afrekenbestand dienen als volgt te worden opgevuld: 

•   In geval van een R 20: steeds 0 

 •   In geval van een R 51, 52: steeds 0 

•   In geval van een R 30, 40 of 50 : 

Weigering van het record = 0 

Aanpassing van het gefactureerde bedrag in – of + = bedrag terugbetaling (= getarifeerd bedrag) 

Aanvaarding van het record = record staat niet op het afrekenbestand 

•   In geval van een R 80: werkelijk betaald bedrag (het verschil tussen de zones 19/15/55-56 en 
114/115/150a stemt overeen met het verschil tussen de zones 19 en 114 / 115/150a van de R 30, 40 en 50) 
(= getarifeerd bedrag). 

 

10.  De zone 119 (resultaat Brusselse VI) wordt vervolledigd indien de zones 111b, 112b of 113b een 

foutcode XX1940 bevatten en wordt opgevuld met het door de VI getarifeerde bedrag. 
 

    11.  Verwerpingscodes van R 20 moeten doorgetrokken worden naar de R 30, 40, 50, 51, 52 en 80. De 
verwerpingscodes van R 20 moeten eerst vermeld worden, dan pas die van de R 30, 40, 50, 51, 52 en 80. 

Voor een factuur verworpen ingevolge een fout in het R 20 worden de bijhorende records van het type 30, 

40  en  50  vermeld  met  de  respectievelijke  foutcode  RR0119  (indien  geen  andere  fout  kan  worden 
meegegeven). 

 
12.  De niet gedefinieerde zones worden opgevuld met nullen. 

 

13.  Het afrekenbestand wordt op de volgende wijze gesorteerd : 
1.  zendingsnummer; 

2.  gefactureerd jaar en maand; 

3.  Brusselse verzekeringsinstellingen 

4.  volgnummer oorspronkelijke record. 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 


