Nieuwsbrief mobiliteitshulpmiddelen 2021 nr. 1

Het agentschap Vlaamse sociale bescherming wenst iedereen een gelukkig, gezond en hoopvol 2021!
Deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar bevat volgende punten:
-

Prestatiecode opstartvergoeding bij huur SDA (elektronische rolstoel)
Stuiting van verjaring indien niet gefactureerd binnen de 2 jaar
Digitaal veld ‘motivatie’ bij BTC dossiers

1. Prestatiecode opstartvergoeding bij huur SDA (elektronische rolstoel)
Tijdens de infosessie voor verstrekkers op 15/12/2020 werd een foute prestatiecode getoond voor
het kunnen factureren van een opstartvergoeding bij eerste aanvragen huur elektronische rolstoel
(SDA).
De juiste prestatiecode is 242074 (Eénmalige opstartvergoeding bij de huur van een elektronische
rolstoel - doelgroep snel degeneratieve aandoening).
Deze code staat ook (correct) in de nieuwe prestatielijst die via deze link te raadplegen is:
https://www.mercurius.vlaanderen.be/doc/ledenbeheer/mhcookbook/documenten/MB_VSB_MOHM_bijlage%201_prestatielijst.pdf

2. Stuiting van verjaring indien niet gefactureerd binnen de 2 jaar
Nu VSB reeds 2 jaar het mobiliteitshulpmiddelenbeleid uitvoert, wensen wij de verstrekkers graag te
herinneren aan het feit dat binnen de 2 jaar na de aflevering moet gefactureerd worden.
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Artikel 62 van het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming stelt dat de betaling van de
tegemoetkomingen verjaart na twee jaar, vanaf de datum waarop het recht op de tegemoetkoming
is ontstaan.
Deze verjaringstermijn kan gestuit worden door een aangetekende brief aan de betrokken zorgkas.
Deze brief moet duidelijk de prestaties waarover het gaat definiëren. Bij verkoop moeten de VSB
referentie(s) en de prestatiecode(s) worden meegegeven. Bij verhuur moeten de VSB referentie(s),
prestatiecode(s) en prestatiemaand(en) worden meegegeven. Bij onderhoud en herstelling moeten
de VSB referentie, prestatiedatum en bedrag worden meegegeven.

3. Digitaal veld ‘motivatie’ bij BTC dossiers
Verstrekkers kunnen bij een BTC aanvraag een digitale motivatie ingeven (opgelet: het gaat hier niet
om het motiveringsrapport, het gaat om een digitaal veld waar nog iets kan getypt worden). In dit
veld wordt nu vaak een kopie van het bestek geplakt. De tekst die hier wordt gezet is bijgevolg vaak
te lang, waardoor het bericht moet worden ‘afgekapt’ om het dossier niet te laten blokkeren.
Tussen mei en november 2021 zal het digitale motivatie-veld verdwijnen in uw toepassing. Wanneer
dit gebeurt, is afhankelijk van uw softwareleverancier. Vanaf dat moment zal het niet meer mogelijk
zijn om nog een aparte motivatie in te geven. Alle info moet opgenomen worden in de bijlagen.
Om ervoor te zorgen dat dossiers in de komende maanden niet vastlopen, vragen wij aan de
verstrekkers om bij BTC aanvragen géén tekst in te vullen bij het veld “motivatie” in de digitale
aanvraag.
Het motiveringsrapport moet uiteraard wel opgeladen worden.
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