
 

 Aanvraag tot terugbetaling van een beeldschermbril 
KBUZA-01-211025 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u als werknemer van de Vlaamse overheid de terugbetaling van een 
beeldschermbril aan. 
Wie vult dit formulier in? De arbeidsarts, de oogarts, de opticien en de werknemer vullen dit formulier in volgens de stappen 
beschreven in de omzendbrief KBBJ/AGO 2022/1 over de procedure voor de terugbetaling van een beeldschermbril.  
Aan wie bezorgt u dit formulier? Bezorg dit formulier, samen met kopie van de gedetailleerde factuur van de opticien, aan uw 
personeelsdienst. Indien uw entiteit is aangesloten bij de dienstverlening van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA), 
laadt u de documenten op in de Vlimpers-module. 

 In te vullen door de arbeidsarts 

 Gegevens van de werknemer 

 
 voor- en achternaam       

 geboortedatum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 entiteit       

 personeelsnummer       

 Gegevens van de arbeidsarts 

 
 voor- en achternaam       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 Verklaring 

 
 Ik verwijs de bovenvermelde werknemer door naar een oogarts om te onderzoeken of de werknemer in aanmerking komt voor 

een specifieke correctie voor beeldschermwerk. 

 
 Druk in het vak hiernaast uw stempel af.  

 datum dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 

handtekening       

 

 In te vullen door de oogarts 

 Verklaring 

 
 Ik bevestig dat ik de werknemer een correctie voor beeldschermwerk heb voorgeschreven die beantwoordt aan een van de 

volgende criteria: 

  specifiek en uitsluitend aangepast voor de correctie van de gezichtsscherpte op beeldschermafstand (het intermediaire zicht) 

  specifiek en uitsluitend aangepast voor de correctie van de gezichtsscherpte op beeldschermafstand (het intermediaire zicht), 
gecombineerd met een correctie om te werken met documenten op papier (zicht dichtbij) 
Een combinatie van een correctie voor intermediair zicht met een correctie voor zicht veraf (meer dan 5 meter) is geen 
beeldschermbril en wordt niet terugbetaald door de werkgever. 

  geen van de bovenvermelde criteria 

 
 Druk in het vak hiernaast uw stempel af.  

 datum dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 

handtekening       

 

 voor- en achternaam        
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 In te vullen door de opticien 

 
 
 

Gegevens van het voorschrift 

 
 datum voorschrift 

dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 voorgeschreven aanpassingen  uitsluitend de correctie van de gezichtsscherpte op beeldschermafstand (het intermediaire 
zicht) 

   de correctie van de gezichtsscherpte op beeldschermafstand (het intermediaire zicht), 
gecombineerd met een correctie  om te werken met documenten op papier. 

   geen van de bovenstaande aanpassingen 

 Gegevens van de bril 

 
 Voeg de gedetailleerde factuur, die voor voldaan ondertekend is, bij dit formulier 

 prijs montuur       euro 

 prijs linkerglas       euro 

 prijs rechterglas       euro 

 Verklaring 

 
 Ik verklaar dat ik voor de werknemer een bril heb afgeleverd die beantwoordt aan de hierboven vermelde gegevens van het 

voorschrift van de oogarts  

  
 Druk in het vak hiernaast uw stempel af.  

 datum dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 

handtekening       

 

 voor- en achternaam        

 In te vullen door de werknemer 

 Bij te voegen bewijsstukken 

 
 Voeg bij dit formulier een kopie van de gedetailleerde factuur, die voor voldaan ondertekend is.  

 Verklaring 

 
 Ik bevestig dat ik:  

  geen tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril heb aangevraagd of zal aanvragen bij een andere instantie. 

  een tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril heb aangevraagd of zal aanvragen bij een andere  

 instantie (bijvoorbeeld ziekenfonds of sociale dienst) voor een bedrag van       euro. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       
 


