
Druk één formulier af per ziekenfonds indien gezinsleden verschillende ziekenfondsen hebben 

 

Dit overzicht wordt bij de aanvraag medische kosten gevoegd of 3 jaar bijgehouden voor 

eventueel nazicht in geval van een online aanvraag. 

vzw Sociale Dienst voor het       
Vlaams Overheidspersoneel 
Havenlaan 88 - bus 51      
1000 BRUSSEL 

Tel.: 02 553 48 98 

vlaanderen.be/intern/socialedienst  
 

 

 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
Mogen wij u vragen om de huidige stand van de remgeldteller(s) die bijgehouden worden  
in het kader van de maximumfactuur van in de tabel vermeld(e) lid(leden) (één bedrag per gezinslid) 

voor kalenderjaar ………… in te vullen en voor echt te verklaren. 
 

Kleefvignet ziekenfonds HUIDIGE  STAND  REMGELDTELLER MAF  
(NIET  PLAFONDBEDRAG) 

 
Kleef hier kleefvignetten van alle gezinsleden  

van wie u de remgeldteller wil opvragen 

 

€ ……………………    

  

€ ……………………    

  

€ ……………………    

  

€ ……………………    

  

€ ……………………    

  

€ ……………………    

 
Gelieve dit attest in te vullen en terug te bezorgen aan uw lid/leden. 
Op basis van dit attest wordt de tegemoetkoming in medische kosten berekend die wordt uitbetaald  
door de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.  
 
De aanvrager,                                                                           Voor echt verklaard, 
 
Datum:                                                                   Datum: 
Handtekening                                                                             Stempel van het ziekenfonds 
 
Indien u om privacy redenen geen informatie kan bezorgen over één van de vermelde gezinsleden, mogen wij dan 
vragen de gevraagde informatie aan de juiste titularis te bezorgen en de aanvrager hiervan op de hoogte te brengen? 

Bijkomende informatie over de opgevraagde remgeldtellers 

Opvragen REMGELDTELLERS MAXIMUMFACTUUR   (in te vullen door uw ziekenfonds) 

http://www.vlaanderen.be/socialedienst
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We hebben de huidige stand van de remgeldteller(s) nodig die bijgehouden worden door het ziekenfonds in 
het kader van de maximumfactuur (MAF) en niet om het plafondbedrag. 
 
De volgende medische uitgaven zijn opgenomen in de remgeldteller:  
 

• remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere 
zorgverleners 

• remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C (Cs en Cx niet) en voor magistrale 
bereidingen 

• remgeld voor technische prestaties zoals operaties, RX-foto’s, labo-onderzoeken 

• bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis zoals het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs (bij 
opname in een psychiatrisch ziekenhuis enkel tot de 365ste dag) 

• afleveringsmarge voor implantaten 

• … 
 
Wij willen per gezinslid één remgeldteller, dus apart op te geven voor de verschillende gezinsleden. 
 
Gelieve de remgeldteller bij uw centraal kantoor op te vragen indien uw eigen kantoor deze informatie niet 
kan meedelen.  
 


