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1.

Wie heeft recht op terugbetaling ?
Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke
dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden van de CDSCA, het NIOOO, het
NGI en het KLM.

2.

Algemene Info
Meer gedetailleerde richtlijnen zijn terug te vinden op:

3.

a.

De website van Defensie http://www.mil.be/nl/pagina/gezondheidszorgen‐voor‐het‐
personeel‐van‐defensie: richtlijnen, de lijsten met de aangenomen zorgenverstrekkers
(geneesheren, tandartsen en kinesisten), alle mogelijke nodige documenten (model
transfer, terugbetalingsaanvraag,…).

b.

De intranetsite van DG BudFin onder het topic “Medische onkosten”: richtlijnen, alle
mogelijke nodige documenten.

Wat betaalt BFA‐M terug ?
Het remgeld = dit is het aandeel patiënt van het officiële tarief van de medische prestatie dat
niet door het ziekenfonds wordt terug betaald.
Concreet:

4.

indien er een tussenkomst is van het ziekenfonds betaalt BFA‐M, onder
voorwaarden, het remgeld terug.

Wat betaalt BFA‐M niet terug ?
a.
b.
c.

Supplementen voor een kamer en erelonen.
Door het RIZIV niet erkende medische verstrekkingen zoals: osteopathie, homeopathie,
acupunctuur, ...
Andere supplementen zoals registratie‐ of administratieonkosten, telefoon, TV,
maaltijden, taxi, …

Opmerking:

eventueel kan de hospitalisatieverzekering waarbij je bent aangesloten (vb:
DKV) hiervoor een tussenkomst verlenen naar aanleiding van een hospitalisatie.

5.

Hoe krijg je de terugbetaling door BFA‐M van medische onkosten ?
Aan BFA‐M op te sturen documenten:
a.
b.

6.

Terugbetalingsaanvraag (2 Ex).
Nodige bewijsstukken: zie bijgevoegde tabel.

Welke kosten worden terug betaald ?
Zie bijgevoegde tabel.

7.

Dienstongeval (ongeval tijdens en door het feit van de dienst):
Het ziekenfonds blijft tussenkomen voor het aandeel ziekenfonds en Defensie voor het
remgeld (onder voorwaarden) van de medische kosten na een dienstongeval.
DKV komt ook tussen bij een hospitalisatie na een dienstongeval.
Steeds een aanvraag tot het bekomen van een vergoedingspensioen indienen na een
dienstongeval op onderstaand adres:

Richtlijn: DGHR‐SPS‐SOCPENV‐001 Ed 001 / Rev 010 ‐ 27 Mei 13 – Vergoedingspensioen.
Hulp bij het opmaken van de aanvraag mogelijk via de Sociale Dienst.
Bij een erkende invaliditeit van minstens 10% kan je levenslang de terugbetaling van de
noodzakelijke medische onkosten (in verband met invaliditeit) verkrijgen.

8.

Militairen met vaste dienst buitenland (EXPAT)
De regels m.b.t. de terugbetaling van medische zorgen verstrekt in het buitenland aan EXPAT’s
en hun personen ten laste verschillen van deze hernomen in voorliggend document. De
details zijn terug te vinden op de intranetsite van DG BudFin.

9.

Contact BFA‐M via telefoonnummers: 02/44 + Ext of 9‐6321‐ + Ext
Militairen in België:

15674 – 15643

Militairen in buitenland:

15686 – 15661

Invaliden Vredestijd/Prothesen:

15678

1

2

Soort zorgen
Voorwaarden voor terugbetaling
Consultatie aangenomen
geneesheer / tandarts in zijn kabinet
Consultatie dokter / tandarts met
wachtdienst in zijn kabinet (indien Consultatie is noodzakelijk buiten de "normale"
hij/zij GEEN aangenomen geneesheer consultatie‐uren (Vb: 's nachts, WE, …)
is)

Nodige bewijsstukken

1. Een bewijs dat de dringendheid bevestigt

Wat wordt terug betaald ?
Het door de patiënt betaalde bedrag wordt volledig
terugbetaald door de mutualiteit. NOOIT
tussenkomst BFA‐M aan de patiënt.
Na tussenkomst door de mutualiteit, de terugbetaling
van het remgeld vragen aan BFA‐M

2. Verschilstaat mutualiteit
3

Huisbezoek dokter

Consultatie is noodzakelijk en je kan je niet
verplaatsen

1. Een bewijs dat je je niet kon verplaatsen

Na tussenkomst door de mutualiteit, de terugbetaling
van het remgeld vragen aan BFA‐M

2. Verschilstaat mutualiteit
4

Consultatie aangenomen kinesist

Doorverwezen door een aangenomen arts of arts
1. Model transfer
tewerk gesteld in militair milieu

Na tussenkomst door de mutualiteit, de terugbetaling
van het remgeld vragen aan BFA‐M

2. Eindverslag opgemaakt door de aangenomen
kiné
Maximum aantal beurten per kwaal: 18/jaar of
na hospitalisatie 60/jaar. Indien overschrijding
MAX aantal beurten => enkel tussenkomst indien 3. Terugbetalingsaanvraag moet getekend zijn door
verdere beurten voorgeschreven door militaire een arts van een MRC.
specialist (MHKA) of een arts van een Medisch
Regionaal Centrum (MRC)
4. Verschilstaat mutualiteit
5

Consultatie specialist in de
burgersector: Medische specialiteit
die nog in het militair hospitaal
wordt aangeboden

ENKEL na doorverwijzing door specialist tewerk
gesteld in militair milieu binnen zijn specialiteit

1. Model transfer

6

2. Verschilstaat mutualiteit
Consultatie specialist in de
Doorverwezen door een aangenomen arts of arts
1. Model transfer
burgersector : Andere specialiteiten
tewerk gesteld in militair milieu

7

Dringend ziekenvervoer

Na tussenkomst door de mutualiteit, de terugbetaling
van het remgeld vragen aan BFA‐M

Na tussenkomst door de mutualiteit, de terugbetaling
van het remgeld vragen aan BFA‐M

2. Verschilstaat mutualiteit
1. Kopie van de factuur
2. Verschilstaat mutualiteit

Na tussenkomst door de mutualiteit de terugbetaling
vragen aan BFA‐M van het resterend bedrag.

8

Bril (glazen)

Doorverwezen door een aangenomen arts of arts
1. Kopie brilvoorschrift van de oogarts
tewerk gesteld in militair milieu

Tussenkomst vragen aan BFA‐M

Tussenkomst montuur om de 5 jaar, glazen om
de 2 jaar

MAX 125,‐ EUR voor de montuur en MAX 25,‐
euro/glas unifocaal en 65,‐ EUR/glas multifocaal

2. Originele factuur bril of glazen
3. Verklaring opticien (Bijl aan DGBF‐GID‐FMED‐
AMXO‐001 / BFA‐M van 11 Mar 15 ‐ Attest van de
opticien om terugbetaling van medische onkosten
voor brilmonturen en brilglazen te bekomen bij de
Sectie Medische Tarifering van Defensie. )

9

Hoorapparaten

Buitenlandse zending: éénmalig recht op
tussenkomst voor reservebril

Bewijs van de zending.

Arbeidsongeval: termijnen van 5 en 2 jaar
vervallen en een PV van beschadiging dient
opgemaakt te worden

PV van beschadiging

Na goedkeuring door de adviserend geneesheer
BFA‐M, rechtstreekse betaling door BFA‐M aan 1. Model transfer naar een neus‐keel‐oor arts
het audiocentrum

(montuur: 125,‐ EUR; glazen: unifocaal 37,‐ EUR/glas,
bifocaal 100,‐ EUR/glas of progressief 160,‐
EUR/glas.)

BFA‐M betaalt het remgeld + MAX 1.200,‐ EUR per
hoorapparaat aan het audiocentrum

2. Het audiocentrum moet volgende Doc aan BFA‐
M overmaken: a. Een kopij van het audiogram, b.
een bestek, c. Het Doc Bijl 17 ‐ Medisch voorschrift
voor de aflevering van een toerusting ter correctie
van het gehoor
10 Steunzolen, Braces,…

Voorschrift van een specialist van het
locomotorisch centrum (MHKA).

1. Document Bijlage 13 ‐ Getuigschrift van
afleveringen bestemd voor de bandagisten en de
orthopedisten
2. Een kopij van het voorschrift
3. Verschilstaat mutualiteit

Na tussenkomst door de mutualiteit, de terugbetaling
van het remgeld vragen aan BFA‐M

11 Tandzorgen

Klassieke tandzorgen (vulling, ontkalking, …) via
aangenomen tandarts

Het door de patiënt betaalde bedrag wordt volledig
terugbetaald door de mutualiteit. NOOIT
tussenkomst BFA‐M aan de patiënt.

Gespecialiseerde tandbehandelingen die nog in
het MHKA worden aangeboden (tandprothesen,
1. Model transfer opgemaakt door de dienst
stomatologie, orthodontie,…): ENKEL na
tandzorgen MHKA
doorverwijzing door een tandarts tewerk gesteld
in militair milieu (GEEN aangenomen tandarts !)

Na tussenkomst door de mutualiteit, de terugbetaling
van het remgeld vragen aan BFA‐M

2. Verschilstaat mutualiteit
12 Medicatie

Door RIZIV of Defensie erkende geneesmiddelen
worden gratis afgeleverd in de burgerapotheek.
Andere geneesmiddelen blijven steeds ten laste van
de patiënt.

Dubbel geel geneesmiddelenvoorschrift
(opgemaakt door een aangenomen arts of arts
tewerk gesteld in militair milieu)

13 Hospitalisatie in de burgersector:
Medische specialiteit waarbinnen
de hospitalisatiedienst nog in het
militair hospitaal wordt
aangeboden

Wit geneesmiddelenvoorschrift

een origineel Doc “BVAC” gratis te bekomen bij de
apotheker (voor magistrale bereidingen dient de
volledige formule vermeld te worden)

De terugbetaling van het remgeld vragen aan BFA‐M

ENKEL na doorverwijzing door specialist tewerk
gesteld in militair milieu binnen zijn specialiteit

1. Model transfer

De terugbetaling van het remgeld vragen aan BFA‐M

2. Originele factuur
14 Hospitalisatie in de burgersector:
andere specialiteiten

15 Dringende hospitalisatie

Doorverwezen door een aangenomen arts of arts
1. Model transfer
tewerk gesteld in militair milieu

Via de spoeddienst

2. Originele factuur
1. Een schriftelijk bewijs dat de dringendheid
bevestigt
2. Originele factuur

De terugbetaling van het remgeld vragen aan BFA‐M

De terugbetaling van het remgeld vragen aan BFA‐M

