Tarificatie van de nieuwe nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen + koppeling met de
elektronische lijst van de aangenomen producten

Elektronische lijst via 3 txt-tabellen

De lijsten zullen via de website Riziv kunnen gedownload worden onder de vorm van een gezipt
document (MobsYYYYMMDD) waarin 3 TXT-bestanden (Mobs.txt, Aanp.txt en Mlia.txt) zijn
opgenomen. De datum in de naam van het gezipte document is de datum waarop de bijwerkingen
in voege gaan (document bevat steeds de volledige lijst).
De plaats waar u dit document op de website kan vinden zal u later worden meegedeeld.
De VI en softwarebedrijven zullen per e-mail op de hoogte gebracht worden als er een bijwerking
op het web geplaatst is.

De tabellen bevatten volgende gegevens en formaat :
Tabel 1 : Mobiliteitshulpmiddelen (mobs.txt)
SL1 = AFAB00001
Fabrikant
Merk
Type
Identificatiecode
Nom.nr.
Publieksprijs
Begindatum
Schrapping
Beslisdatum schrapping

9 posities
50 posities
50 posities
50 posities
12 posities
7 posities
7 posities (laatste 2 = decimalen)
8 posities
1 positie
8 posities

Alfanum
Alfanum
Alfanum
Alfanum
Num
Num
Num
Date (YYYYMMDD)
0 of 1 (1 = T)
Date (YYYYMMDD)

Tabel 2 : Aanpassingen (Aanp.txt)
SL2 = BFAB00001
Fabrikant
Merk
Type
Identificatiecode
Nom.nr.
Publieksprijs
Begindatum
Schrapping
Beslisdatum schrapping

9 posities
50 posities
50 posities
50 posities
12 posities
7 posities
7 posities (laatste 2 = decimalen)
8 posities
1 positie
8 posities

Alfanum
Alfanum
Alfanum
Alfanum
Num
Num
Num
Date (YYYYMMDD)
0 of 1 (1 = T)
Date (YYYYMMDD)
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Tabel 3 : Link tussen mobiliteitshulpmiddel en aanpassingen (Mlia.txt)

SL1 = AFAB00001
SL2 = BFAB00001
Identificatiecode A
Identificatiecode B
Standaardaanpassing (1)
Ter
vervanging
standaardaanpassing (2)
Meerprijs
Begindatum (3)
Schrapping
Beslisdatum schrapping (4)
(1)

(2)

(3)
(4)

9 posities
9 posities
12 posities
12 posities
1 positie
1 positie
7
posities
decimalen)
8 posities
1 positie
8 posities

Alfanum
Alfanum
Num
Num
Num (0, 1 of 2)
Num (0, 1 of 2)
(laatste

2

= Num
Date (YYYYMMDD)
0 of 1 (1 = T)
Date (YYYYMMDD)

0 = geen standaardaanpassing; 1 = verplichte standaardaanpassing (in basisverstrekking),
2 = standaardaanpassing (in basisproduct)
0 = geen ter vervanging standaardaanpassing; 1 = ter vervanging van verplichte
standaardaanpassing, 2 = ter vervanging standaardaanpassing
Dit is de datum waarop de wijziging ingaat.
Indien het veld [Schrapping] = 0, is dit veld = 0
Indien het veld [Schrapping] = 1, geeft dit veld de datum waarop de schrapping is beslist. Die
datum kan verschillend zijn van de begindatum.
Voor tabel 3 heeft dit als gevolg dat als ook het veld [Standaardaanpassing] = 1 of = 2, er
gedurende de periode tussen de beslisdatum en de begindatum, nog een tweede
[Standaardaanpassing] = 1 of = 2 kan bestaan voor dezelfde identificatiecode A met
begindatum = beslisdatum geschrapte link.

Schematisch overzicht van de opbouw van de nomenclatuur.
1. Deel II : verstrekkingen
VOORBEELD :
I. RECHTHEBBENDEN VANAF HUN ACHTTIENDE VERJAARDAG
HOOFDGROEP 1 : MANUELE ROLSTOELEN
Subgroep 1 : 520015-520026

Manuele standaardrolstoel … Y 665

Punt 1 : bepaalt de indicaties waarbij dit type rolstoel kan vergoed worden.
Punt 2 : bepaalt waaraan de rolstoel in zijn basisverstrekking(uitvoering) minstens moet voldoen.
Dit wil zeggen de rolstoel en zijn verplichte aanpassingen. Op de lijst staan die verplichte
aanpassingen vermeld onder punt a) aanpassingen in de basisverstrekking. Die aanpassingen
komen voor in de tabellen U (verplichte standaardaanpassingen) en T (verplichte
standaardaanpassingen die niet bij elke fabrikant apart kunnen vermeld worden). De U en Taanpassingen kunnen nooit bijkomend vergoed worden.
Punt 3 : geeft alle aanpassingverstrekkingen die bij dit type rolstoel kunnen vergoed worden. Die
aanpassingen zijn opgenomen in de S-tabel. Ze kunnen ook standaard op de rolstoel voorkomen.
In dat geval kunnen ze enkel bijkomend vergoed worden indien ze gemotiveerd zijn.
De prijs van de rolstoel op de lijst is de prijs van het basisproduct, dwz met al zijn aanpassingen
die standaard (steeds) op de rolstoel voorkomen.
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SAMENGEVAT :
Verstrekking 520015-520026 - Y 665
Punt 2 bepaalt de verplichte standaardaanpassingen (zie tabellen U en T)
Punt 3 bepaalt de vergoedbare aanpassingen (zie tabel S)
2. Wanneer heb je een “standaardaanpassing" (St) ?
Een standaardaanpassing maakt deel uit van het basisproduct. De prijs van de aanpassing is
inbegrepen in de prijs van het basisproduct.
Verplichte standaardaanpassingen komen uit de U-tabel en de T-tabel. Voor deze aanpassingen
kan geen bijkomende terugbetaling worden toegekend, zelfs indien die aanpassing gemotiveerd en
aanvaard wordt.
Aanpassingen die voorkomen op de S-tabel kunnen ook standaard op het basisproduct voorzien
zijn. Voor die aanpassing(en) wordt slechts een bijkomende terugbetaling toegekend als die
aanpassing gemotiveerd is en die motivering door de adviserend geneesheer is aanvaard.

3. Wanneer heb je een "ter vervanging van de standaardaanpassing" (TvSt) en dus een
meerprijs i.p.v. een individuele prijs ?
Een "TvSt" vervangt een aanpassing die standaard op het mobiliteitshulpmiddel is voorzien en die
dus deel uitmaakt van het basisproduct.
Hoe wordt bepaald voor welke standaardaanpassing een bepaalde aanpassing een TvSt is ?
Voor de verplichte aanpassingen (zie punt 2 : tabel U en T) moet de TvSt als volgt gelezen
worden :
U-tabel :
Vb van de verstrekking 520015/026 (101101) - onderste ledematen (201) :
De verplichte standaardaanpassing (St) is een aanpassing behorende tot één van de volgende
groepen (ST1 in U-tabel) : 201101 of 201102 of 201103 of 201113 of 201114 (in de txt-tabel
"Mlia.txt" aangeduid met een "1" in 5de veld).
Stel dat een aanpassing van de groep 201101 = St. De andere aanpassingen van de groep
201101 en de aanpassingen behorende tot de groepen 201102, 201103, 201113 en 201114 zijn
dan TvSt (in de txt-tabel "Mlia.txt" aangeduid met een "1" in 6de veld).Op de lijst telt niet hun
individuele prijs, maar de meerprijs. De terugbetaling beperkt zich tot die meerprijs indien het
terugbetalingsbedrag groter is dan die meerprijs.
Voor de groepen 202101 en 202102 (ST2 in U-tabel) geldt eveneens het principe zoals hierboven
omschreven.
Voor de T- en de S-tabel is een TvSt enkel mogelijk binnen de eigen hoofdgroepsubgroepcombinatie.
De bijgevoegde U-tabel (txt-tabel) heeft de volgende structuur:
- 1ste veld = groep (hoofdgroep/subgroep) van het mobiliteitshulpmiddel
- 2de veld = groep(en) (hoofdgroep/subgroep) (meerdere groepen zijn gescheiden door een
komma)
- 3de veld = groep(en) (hoofdgroep/subgroep) (meerdere groepen zijn gescheiden door een
komma)
- …
- Het aantal velden is afhankelijk van het aantal verplichte standaardaanpassingen.
- De velden zijn van elkaar gescheiden door een “;”
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T-tabel :
Vb van de verstrekking 520111/122 (102102) - Positionering (zit/rug) (203) :
Een aanpassing voorzien onder de groep 203104 is een St(T)-aanpassing (in de txt-tabel "Mlia.txt"
aangeduid met een "1" in 5de veld).. Alle andere aanpassingen van die groep zijn dan TvSt. (in de
txt-tabel "Mlia.txt" aangeduid met een "1" in 6de veld). Die TvSt-aanpassingen hebben een
meerprijs = 0 Euro en er is geen terugbetaling voor.
De bijgevoegde T-tabel (txt-tabel) heeft de volgende structuur:
- 1ste veld = groep (hoofdgroep/subgroep) van het mobiliteitshulpmiddel
- 2de veld = groep (hoofdgroep/subgroep) van de aanpassing
- De 2 velden zijn van elkaar gescheiden door een “;”
S-tabel :
Vb van de verstrekking 520030/041 (101102) - Positionering (zit/rug) (203) :
Een aanpassing voorzien onder de groep 203112 is een standaardaanpassing. (in de txt-tabel
"Mlia.txt" aangeduid met een "2" in 5de veld). Alle andere aanpassingen van die groep zijn dan
TvSt (in de txt-tabel "Mlia.txt" aangeduid met een "2" in 6de veld). Die TvSt-aanpassingen staan op
de lijst vermeld met een meerprijs. De terugbetaling beperkt zich tot die meerprijs indien het
terugbetalingsbedrag groter is dan die meerprijs. Bovendien kunnen ze, net als de
standaardaanpassing van dezelfde groep, enkel bijkomend vergoed worden indien ze gemotiveerd
zijn.
De bijgevoegde S-tabel (txt-tabel) heeft de volgende structuur:
- 1ste veld = groep (hoofdgroep/subgroep) van het mobiliteitshulpmiddel
- 2de veld = groep (hoofdgroep/subgroep) van de aanpassing
- De 2 velden zijn van elkaar gescheiden door een “;”
4. "Gewone" linken
Alle overige linken zijn gewone linken (bijkomende aanpassingen). (in de txt- tabel "Mlia.txt"
aangeduid met een "0" in het 5de en 6de veld). De terugbetaling van die aanpassingen beperkt
zich tot de prijs op de lijst indien het terugbetalingsbedrag groter is dan die prijs.
Opgelet : Andere aanpassingen (producteigen of van een andere fabrikant) dan deze die op die
informatiefiche staan (m.a.w. dan deze die aan het mobiliteitshulpmiddel gelinkt zijn), kunnen ook
vergoed worden indien ze zijn opgenomen op de lijst van de aanpassingen en aan de
voorwaarden van de nomenclatuur is voldaan (dwz de hoofdgroep/subgroep komt voor op de Stabel).
Lijst van de aanpassingen
Naast de lijst van de mobiliteitshulpmiddelen (dit is de combinatie van de 3 txt-tabellen) bestaat er
ook de lijst van alle aanpassingen.
Een aanpassing van die lijst kan terugbetaald worden bij een bepaald mobiliteitshulpmiddel als die
aanpassing - voor de verstrekking waaronder dat mobiliteitshulpmiddel valt - voorkomt op de Stabel en goedgekeurd (motivering) is door de AG. Het terugbetalingsbedrag beperkt zich tot de
prijs op de lijst indien het terugbetalingsbedrag groter is dan die prijs.
Er is nooit een aparte terugbetaling voor de aanpassingen met pseudocode 522535 (hfdgr/subgr
201101) en 522550 (hfdgr/subgr 202102)
Algemene opmerkingen :
- De terugbetaling beperkt zich steeds tot de publieksprijs indien deze lager is dan het
terugbetalingsbedrag (m.a.w. de terugbetaling is nooit hoger dan de publieksprijs).
- Voorgaande uitleg houdt geen rekening met de cumul- en non-cumulregels die in de artikel 28,
§ 8, voorzien zijn.
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Bijlagen :
1) Bijlage 1-Lijst-liste-pdf : pdf-bestanden met lijst van de mobiliteitshulpmiddelen en de lijst van de
aanpassingen in het Nederlands en in het Frans.
2) Bijlage 2 : txt-tabellen : gezipt document MobsYYYMMDD (Mobs20051001.zip) met daarin :
Tabel 1 : Mobiliteitshulpmiddelen (mobs.txt),
Tabel 2 : Aanpassingen (Aanp.txt),
Tabel 3 : Link tussen mobiliteitshulpmiddel en aanpassingen (Mlia.txt)
3) Bijlage 3-STU-tabellen : Tabellen met de Standaardaanpassingen (U-tabel en T-tabel) en met
de vergoedbare aanpassingen (S-tabel) per mobiliteitshulpmiddel (Txt-tabellen – velden
gescheiden door “;”)
4) Bijlage 4 : Uitleg van de structuur van de lijsten en van de identificatiecodes
5) Bijlage 5 : Tabel met de groepen (hoofdgroep/subgroep), de nomenclatuurnummers of
pseudonomenclatuurnummers, omschrijving in het Nederlands en in het Frans (Txt-tabel –
velden gescheiden door “;”).
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