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III. Maximumfactuur
Aantal
rechthebbenden,
opgesplitst
per
type
maximumfactuur voor het MAF-jaar 2015 - Overzicht van
het aantal rechthebbenden op MAF voor het MAF-jaar 2016
- Terugbetalingen uit het kalenderjaar 2017 - Verwerking van
het MAF-jaar - Verzekeringsinstellingen - Feedback naar de
Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut
voor ziekte-en invaliditeitsverzekering - Onmogelijkheid om
cijfers mee te delen met betrekking van de rechthebbenden
op de MAF in de psychiatrie
Vraag nr. 2080, gesteld op 22 januari 2018, aan mevrouw de minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, door mevrouw MUYLLE,
volksvertegenwoordigster1
De verplichte ziekteverzekering dekt niet alle kosten. Daarom bestaat er een extra bescherming
tegen torenhoge medische kosten, namelijk de maximumfactuur (MAF). Bij het berekenen van de
maximumfactuur houdt het ziekenfonds rekening met het inkomen. Op basis daarvan wordt beslist
hoeveel remgeld wordt terugbetaald.
1. Kan u meegeven hoeveel patiënten er in 2014, 2015, 2016 en 2017 de MAF hebben ingeroepen ?
De cijfers voor het jaar 2015 zouden moeten volledig zijn, daar de verjaringstermijn is vastgesteld
op twee jaar. Voor de jaren 2016 en 2017 kunnen nog steeds getuigschriften ingediend worden,
maar graag hadden we ook voor deze jaren de voorlopige cijfers. Kan u dit opsplitsen per
kalenderjaar en per type maximumfactuur ?
2. Kan u meegeven hoeveel behartigenswaardige gevallen zijn aangevraagd voor de jaren 2015,
2016 en 2017 ?
3. Kan u tevens meegeven hoeveel patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis een MAF hebben
ingeroepen voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 ? Kan u dit doen aangevuld met de volgende
gegevens :
a) aantal patiënten langer dan één jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis;
b) gemiddelde opnameduur in jaren van patiënten die langer dan één jaar zijn opgenomen in een
psychiatrisch ziekenhuis;
c) tussenkomst ziekteverzekering voor die patiënten (langer dan één jaar ligduur) na het eerste jaar
opname;
d) persoonlijk aandeel van deze patIënten (langer dan één jaar ligduur) na het eerste jaar ?

1.

Bulletin nr. 149, Kamer, gewone zitting 2017-2018, p. 353.
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Antwoord :
1. Hieronder vindt het geachte lid een weergave van het aantal rechthebbenden, opgesplitst per
type maximumfactuur (MAF) voor het MAF-jaar 2015. In de tabel worden de cijfers weergegeven
op datum van 1 januari 2018. Op deze datum is de verwerking van het MAF-jaar afgesloten en
deze cijfers sgeven daardoor een volledig beeld van het aantal rechthebbenden op de MAF voor
het MAF-jaar 2015.
Type MAF

MAF-rechthebbenden voor
het MAF-jaar 2014

Sociale MAF
Inkomens MAF (450 EUR)
Inkomens MAF (650 EUR)
Inkomens MAF (1.000 EUR)
Inkomens MAF (1.400 EUR)
Inkomens MAF (1.800 EUR)
Verhoogde kinderbijslag
Kind jonger dan 19 jaar
Totaal

MAF-rechthebbenden voor
het MAF-jaar 2015

350.311
186.280
340.439
172.393
59.738
93.162
171
11.470
1.213.964

357.255
165.081
324.379
183.678
63.205
102.707
113
12.116
1.208.534

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal rechthebbenden op MAF voor het MAF-jaar
2016 op 1 januari 2017 en 1 januari 2018. In totaal kregen 543.004 rechthebbenden in 2016 en een
extra 630.239 sociaal verzekerden een terugbetaling op de MAF voor het MAF-jaar 2016.
Voor het MAF-jaar 2017 zijn alleen de terugbetalingen uit het kalenderjaar 2017 bekend (cijfers op
datum 01.01.2018).
MAF-rechthebbenden voor het MAF-jaar 2016

Type MAF

MAFrechthebbenden
voor het MAFjaar 2017 (op
01.01.2018)

Cijfers op 01.01.2017

Cijfers op 01.01.2018

197.871

362.840

Inkomens MAF (450 EUR)

49.168

144.356

62.324

Inkomens MAF (650 EUR)

149.899

300.676

159.914

Inkomens MAF (1.000 EUR)

82.520

185.758

85.241

Inkomens MAF (1.400 EUR)

22.967

62.574

23.487

Inkomens MAF (1.800 EUR)

34.955

104.541

31.400

Sociale MAF

Verhoogde kinderbijslag
Kind jonger dan 19 jaar
Totaal

188.952

31

57

35

5.593

12.441

5.520

543.004

1.173.243

556.873

De MAF-jaren 2016 en 2017 volgen allebei de klassieke evolutie van een MAF-jaar. Op het einde van
het MAF-jaar zelf wordt in de regel het recht op de MAF toegekend aan een aantal rechthebbenden
dat tussen de 550.000 en 600.000 ligt. Bij het afsluiten van het daaropvolgende kalenderjaar komen
er voor een MAF-jaar ongeveer evenveel rechthebbenden bij. Dat tweede jaar tikt dan meestal af op
1.000.000 à 1.200.000 rechthebbenden. In de loop van het derde kalenderjaar van de verwerking
komen er meestal slechts een 10.000 tot 15.000 extra rechthebbenden bij.
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2. Bij de verwerking van een MAF-jaar moeten de verzekeringsinstellingen twee keer een feedback
sturen naar de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze feedback houdt volgende twee inlichtingen :
}}

de gezinnen waarvoor de inkomens van sommige leden niet gekend waren door FOD Financiën
maar die de MAF genoten hebben na onderzoek

}}

de toekenning van de vermindering van het remgeldplafond dat van toepassing is bij de toekenning van de inkomensmaximumfactuur op basis van de behartigenswaardigheid.

Deze feedback wordt gestuurd bij het afsluiten van het tweede en het derde jaar van de verwerking.
De verzekeringsinstellingen mogen hun feedback doorsturen tot en met 31 januari van het betreffende jaar.
De dienst beschikt op 1 februari 2018 over de volledige feedback gegevens voor het MAF-jaar
2015, op 1 februari 2019 over de volledige feedback gegevens voor het MAF-jaar 2016 en op
1 februari 2020 over de volledige feedback gegevens voor het MAF-jaar 2017.
MAF-jaar 2015
Aantal toegekende/
behartigenswaardige
gevallen

MAF-jaar 2016

MAF-jaar 2017

37

23

?

(de laatste feedback
gegevens ontbreken/
op 26.01. nog voor 2
V.I.)

(dit zijn de gegevens
van 5 van de 7
V.I. en het beeld/
is pas volledig op
01.02.2019 nadat de
2de feedback werd
ontvangen)

Eerste cijfers beschikbaar
01.02.2019
en
volledige
cijfers op 01.02.2020

3. De dienst beschikt niet over detailgegevens over de prestaties in de MAF-tellers van de
rechthebbenden. Het is niet mogelijk om cijfers mee te delen met betrekking tot het verblijf en
kosten geneeskundige verzorging van de rechthebbenden op de MAF in de psychiatrie.

