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Sociale derdebetaler

Wat is de 
derdebetalers-
regeling?

Wanneer je naar een zorgverlener gaat (arts, tandarts ...), betaal je het honorarium voor
de raadpleging en bezorg je het getuigschrift voor verstrekte hulp aan je ziekenfonds,
dat  een  deel  van  de  kosten  terugbetaalt.  Het  resterende  gedeelte  dat  je  zelf  moet
betalen, omvat je persoonlijke aandeel (remgeld) en de eventuele supplementen. 

De derdebetalersregeling houdt in dat je enkel je persoonlijke aandeel en de eventuele
supplementen  aan  de  zorgverlener  betaalt.  Het  verschil  wordt  rechtstreeks  door  het
ziekenfonds aan de zorgverlener gestort.

De derdebetalersregeling  wordt  altijd  toegepast  in  het  ziekenhuis  en  bij  de  apotheek
voor alle verzekerden die in regel  zijn met de verplichte verzekering.  Na bijvoorbeeld
een  ziekenhuisverblijf  wordt  een  groot  deel  van  de  kosten  rechtstreeks  door  het
ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald. Je ontvangt enkel een factuur voor wat je² nog
moet betalen na terugbetaling door het ziekenfonds. 

Wat is de 
sociale 
derdebetaler?

Sommige  categorieën  van  personen  kunnen  voortaan  op  eigen  verzoek  de
derdebetalersregeling  genieten  voor  raadplegingen  bij  de  huisarts,  dus  buiten  het
ziekenhuis  en  de  apotheek.  Hier  wordt  gesproken  van  de  sociale  derdebetaler.  Dit
systeem werd ingevoerd om uitstel van geneeskundige verzorging te vermijden en de
gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken.

Identificatie 
van sociale 
derdebetalers 

- Aan de hand van het roze kleefbriefje waarop het laatste cijfer  van de eerste code
gerechtigde  1  is  (=XX1/XXX),  voor  de  rechthebbenden  met  verhoogde
tegemoetkoming.
-  Voor  de  personen  die  zich  in  een  occasionele,  individuele,  financiële  noodsituatie
bevinden, moet er een verklaring op erewoord worden overgemaakt. Die kan worden
opgesteld door de arts of door de patiënt zelf.

Over welke 
verstrekkingen 
gaat het?

- Raadplegingen in de dokterspraktijk
-  Technische  verstrekkingen  die  op  hetzelfde  getuigschrift  vermeld  zijn  als  de
raadpleging

Wat moet u 
doen?

1. Geniet u de verhoogde tegemoetkoming, neem dan een kleefbriefje mee. Behoort u
tot een andere categorie, vraag dan een attest aan uw mutualiteit, behalve indien u zich
in een tijdelijke financiële noodsituatie bevindt. Praat er in dat geval over met de arts.
2. Vóór de raadpleging vraagt u aan uw arts om de sociale derdebetaler toe te passen.
De dokter mag u vanaf 1 juli 2011 de derdebetalersregeling niet meer weigeren. 
3. U betaalt enkel uw persoonlijke aandeel (remgeld).

Wenst u meer 
informatie?

Maak een afspraak in een van onze vele kantoren, bel ons op 02 506 96 11, mail ons
op mail@fsmb.be of stuur een brief naar FSMB, Zuidstraat 111, 1000 Brussel.
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