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Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten
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Wettelijke grondslagen


Wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten, (Mozaïekwet)(B.S. 2001-01-06) (ST4) .



Koninklijk besluit van 30 maart 2001 RPPol of Mammoet (B.S. 2001-03-31) (ST6).



Ministerieel besluit van 28 december 2001 UBPol of Dino(B.S. 2002-01-15)

Rechthebbenden
De personeelsleden van het operationeel kader, met uitzondering van:


de operationele personeelsleden van de ex-gemeentepolitie die kiezen voor het behoud van hun
oud statuut;



de operationele personeelsleden van de ex-GPP die kiezen voor het behoud van hun oud statuut;



de operationele personeelsleden van de ex-rijkswacht die het CAT-statuut hebben;



de personeelsleden van het administratief en logistiek kader met een permanente functie van
operationele ondersteuning (zie bijlage 13 van het UBPol);



de overgeplaatste militairen met behoud van hun oud statuut en de miltairen tewerkgesteld bij de
politiediensten.
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Medische kosten

3.1

De betaling van de medische kosten
Wanneer een personeelslid medische kosten moet dragen, komt DGR\DPPMS (Medische Dienst)
daar voor een gedeelte in tussen.
De kosten voor medische zorgen, van welke aard ook (dokter, tandarts, kinesist, hospitaal,
farmaceutische producten,...), worden altijd door het personeelslid zelf vereffend aan de
zorgenverstrekker, ongeacht de tussenkomst van DGR\DPPMS (Medische Dienst) (terugbetaling of
betaling van een voorschot bij hospitalisatie) naar het personeelslid toe.

3.2

De terugbetalingsaanvraag
De gewone medische zorgen worden in eerste instantie steeds door het personeelslid volledig zelf
betaald. Na eventuele tussenkomst door de hospitalisatieverzekering stuurt het personeelslid de
nodige documenten (zie instructies op het formulier) naar DGR\DPPMS (Medische Dienst) , waar
berekend wordt hoeveel de tussenkomst bedraagt. Dit bedrag wordt dan tenslotte door de
rekenplichtige van de Federale politie gestort op de rekening van het personeelslid.

3.2.1

Algemeenheden
Het formulier wordt opgesteld in 2 exemplaren. Het origineel dient getekend en gedateerd te worden
in blauwe inkt.
De bewijsstukken dienen slechts in 1 exemplaar bijgevoegd te worden. Als een origineel document
gevraagd wordt is het noodzakelijk het origineel bij te voegen. Op basis van een kopie kan
DGR\DPPMS (Medische Dienst) niet tussenkomen.
Verifieer steeds op de verso-zijde van het formulier welke documenten dienen bijgevoegd te worden.
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In de gevallen dat een voorafgaandelijke raadpleging bij een arts van de medische dienst of bij een
erkend arts vereist is, dient daarvoor het bewijs ook geleverd te worden door het personeelslid.
Het formulier kan besteld worden bij de drukkerij van de Federale Politie.
catalogusnummer van het formulier.

3.3

Vermeld steeds het

De trimestriële terugbetalingsaanvraag medische kosten
De personeelsleden van de geïntegreerde politie die recht hebben op gratis medische verzorging en
die:


naar aanleiding van een hospitalisatie, medische kosten hebben;



kosten hebben naar aanleiding van medische zorgen (vb. consultatie geneesheer-specialist,
kinesitherapie, tandzorgen, …);



onkosten hebben inzake prothesen (tandprothesen, heelkundige prothesen);



kosten hebben gemaakt inzake farmaceutische produkten,

kunnen na een eventuele tussenkomst van de mutualiteit en hun hospitalisatieverzekering via de
'Trimestriële terugbetalingsaanvraag medische kosten'


F-123 voor de personeelsleden van de Federale Politie;



L-123 voor de personeelsleden van de Lokale Politie,

een eventuele terugbetaling van de overblijvende medische kosten vragen.
overgemaakt te worden aan DGR\DPPMS (Medische Dienst).

Het formulier dient

Hierna vindt U onderverdeeld per categorie van kosten de bijzonderheden waarop u eventueel dient
te letten.
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3.3.1

Hospitalisatiekosten
Uitgezonderd in geval van dringendheid is een doorverwijzing van een arts van de medische dienst
van de geïntegreerde politie of een erkend arts noodzakelijk.
De personeelsleden die recht hebben op gratis medische verzorging, die een
hospitalisatieverzekering hebben dienen dit te melden en dienen daar eerst gebruik van te maken
vooraleer een tussenkomst bij de medische dienst van de geïntegreerde politie te vragen.
Wanneer kunt u de tussenkomst aanvragen?
Bij ontvangst van de
hospitalisatieverzekering.

3.3.2

hospitalisatiefakturen

en

na

eventuele

tussenkomst

door

de

Medische zorgen
Uitgezonderd in geval van dringendheid, gynaecologische zorgen en tandzorgen is een
voorafgaandelijke raadpleging bij een arts van de medische dienst van de geïntegreerde politie of
een erkend arts vereist.

3.3.3

Prothesen
Orthesen (bandages, braces, steunzolen, ….) voorgeschreven door een geneesheer algemene
geneeskunde worden niet terugbetaald.

3.3.4

Farmaceutische produkten
De farmaceutische produkten voorgeschreven door een arts van de medische dienst of door een
erkend arts door middel van een dubbel voorschrift worden, als er een tussenkomst is door het
RIZIV, gratis ter beschikking gesteld in een burgerapotheek. Als er geen tussenkomst is door het
RIZIV blijven de kosten ten laste van het personeelslid.
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Voor de door een geneesheer-specialist voorgeschreven geneesmiddelen (erkend door het RIZIV),
op doorverwijzing van een arts van de medische dienst of een erkend arts, alsook voor de produkten
die voorkomen op de lijst Z, kan een terugbetaling gevraagd worden.

3.4

Aanvraag voor terugbetaling van medische kosten invaliden in vredestijd
Dit formulier is voorbehouden voor de oud-personeelsleden van de ex-rijkswacht die niet meer in
aktieve dienst zijn en voor wie de Commissie Vergoedingspensioenen een invaliditeit heeft
toegekend van groter of gelijk aan 10%. Voor aandoeningen die betrekking hebben op deze
invaliditeit kunnen zij een tussenkomst vragen bij de medische dienst van de geïntegreerde politie.
Na betaling van de gemaakte kosten en na tussenkomst van de mutualiteit kunnen de
rechthebbenden via het formulier F-024 een terugbetaling vragen van de kosten. Het formulier dient
overgemaakt te worden aan DGR\DPPMS (Medische Dienst).

3.5

Aanvraag voor terugbetaling diergeneeskundige zorgen
Dit formulier is voorbehouden voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie die eigenaar zijn
van een aangenomen hond en voor de personen die eigenaar zijn van een paard van de federale
politie dat werd gepensioneerd wegens ouderdom of dat werd gereformeerd om medische redenen.
Na betaling van de diergeneeskundige kosten kunnen:


de personeelsleden van de Federale Politie die eigenaar zijn van een aangenomen hond;



de personen die eigenaar zijn van een paard van de federale politie dat werd gepensioneerd
wegens ouderdom of dat werd gereformeerd om medische redenen,



een terugbetaling van de gemaakte kosten vragen via het formulier F-095.

De personeelsleden van de Lokale Politie die eigenaar zijn van een aangenomen hond gebruiken het
formulier L-095.
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3.6



Het formulier F-095 dient overgemaakt te worden aan DGR\DPPMS (Dienst dierengeneeskunde).



Het formulier L-095 dient overgemaakt aan de rekenplichtige van de politiezone.

Maandelijkse kostennota erelonen geneesheren, dierenartsen en tandartsen van de
medische dienst
Dit formulier is voorbehouden voor de contractuele geneesheren, dierenartsen en tandartsen
behorend tot de medische dienst van de geïntegreerde politie.
Zij maken het formulier F-097 maandelijks via hun dienstchef over aan DGR\DPPMS (Medische
Dienst).

3.7

Trimestriële kostennota erelonen erkende artsen
De door de Federale Politie erkende artsen maken de formulieren F-099 in de eerste maand volgend
op het einde van het trimester over aan DGR\DPPMS (Medische Dienst).

3.8

Aanvraag voor terugbetaling medische kosten naar aanleiding van een
arbeidsongeval
Worden beschouwd als medische kosten: De kosten voor medische zorgen, van welke aard ook
(dokter, tandarts, kinesist, hospitaal, farmaceutische producten, prothesen, orthesen).

3.8.1

Federale Politie
Met het formulier F-088 kunnen de personeelsleden van de federale politie die naar aanleiding van
een arbeidsongeval medische kosten hebben, een terugbetaling vragen van deze medische kosten.
Het formulier F-088 dient overgemaakt te worden aan DGR\DPPMS (Medische Dienst).
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3.8.2

Lokale Politie
De personeelsleden van de Lokale Politie dienen zich te richten naar de voorschriften van de
respectieve politiezone.
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