BIJLAGE 13.

TUSSENKOMST VAN HET ZIEKENFONDS IN DE KOSTEN VAN HET MONTUUR
EN DE BRILGLAZEN

De kosten van montuur en brilglazen worden gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.
Buiten de RIZIV regeling kan er een bijkomende tussenkomst zijn die verschilt van ziekenfonds tot
ziekenfonds. In de volgende tabel wordt de toestand op 1 december 2009 weergegeven. De
terugbetalingsmodaliteiten worden geregeld aangepast.
Tussenkomst van het ziekenfonds in de kosten van het montuur en de brilglazen op 01.12.09
RIZIV regeling voor kinderen en jongvolwassenen tot 18 jaar 1
Montuur
Tweemaal een bedrag (‘forfait’) voor het aankopen van een brilmontuur. Op 1 januari 2009 bedroeg het forfait
€ 27,07 (of € 20,31 indien de opticien niet geconventioneerd is).
Een aantal mutualiteiten voorzien in hun aanvullende verzekering een extra tegemoetkoming.
Brilglazen
Recht op tegemoetkoming ongeacht de sterkte van de glazen, op voorwaarde dat de bril werd
voorgeschreven door een oogarts (het voorschrift blijft 6 maand geldig). Het bedrag is afhankelijk van het type
en de sterkte van de glazen.
 Bij brilglazen kleiner dan +/- 8,25 dioptrie (D): eenmalige terugbetaling voorzien. Deze terugbetaling is
echter hernieuwbaar op voorwaarde dat de sterkte met minstens 0,5 D wijzigt. Sommige mutualiteiten
voorzien extra terugbetaling in het kader van de aanvullende verzekering.
 Brilglazen vanaf 8,25 D: terugbetaling voorzien. Deze is jaarlijks hernieuwbaar voor kinderen onder de 12
jaar. Vanaf 12 jaar is de terugbetaling hernieuwbaar na 5 jaar. De terugbetaling is ook hernieuwbaar
wanneer de sterkte met minstens 0,5 D wijzigt.
Extra tussenkomst van de verschillende mutualiteiten 2
Socialistische mutualiteit
Tweejaarlijkse tussenkomst van € 75 voor jongeren t.e.m. de leeftijd van 29j voor brilglazen,
montuur en lenzen.
Liberale mutualiteit
Tweejaarlijkse tussenkomst van € 75 voor jongeren t.e.m. de leeftijd van 25j voor brilglazen,
montuur en lenzen.
Christelijke mutualiteit

Neutrale Ziekenfondsen
Onafhankelijk Ziekenfonds

Bemerk: regionale verschillen zijn mogelijk
Driejaarlijkse tussenkomst van € 50 voor jongeren tot de leeftijd van 25j voor brilglazen,
montuur, lenzen en toebehoren.
Bemerk: regionale verschillen zijn mogelijk
Tweejaarlijkse tussenkomst van € 50 voor lenzen en glazen voor jongeren t.e.m. de leeftijd
van 18j.
Eenmalige tussenkomst van € 50 voor montuur voor jongeren t.e.m. de leeftijd van 18j.
Jaarlijkse tussenkomst tot € 150 bij de aankoop van brilglazen en/of lenzen voor jongeren tot
18 jaar. De grootte van de tussenkomst is afhankelijk van de dioptrie van de glazen.
Jaarlijkse terugbetaling van 50% van de kostprijs voor speciale babymonturen voor kinderen
tot 4 jaar (met een maximum van € 50 per kalenderjaar)
Bemerk: andere onafhankelijke ziekenfondsen (bv. Partena, Euromut, Securex, …) hanteren
andere tussenkomsten
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Website van RIZIV-INAMI (geraadpleegd op 01.12.2009) :
http://www.riziv.fgov.be/care/nl/nomenclature/chapter06.htm zie artikel 30, 30 bis en
http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/publications/news-bulletin/2008-3/pdf/part01.pdf zie p. 10
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Websites van de diverse mutualiteiten (geraadpleegd op 01.12.2009)
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