De maximumfactuur (MAF)
De MAF heeft tot doel te garanderen dat een gezin niet meer dan een bepaald bedrag per
jaar moet uitgeven voor gezondheidskosten, het zogenaamde grensbedrag.
Het principe is eenvoudig: zodra het remgeld voor bepaalde gezondheidszorgen van een
gezin gedurende een jaar een welbepaald plafond van de Maximumfactuur bereikt, krijgen
de gezinsleden hun persoonlijk aandeel voor de gezondheidszorg volledig terugbetaald voor
de rest van het jaar.

Remgeld
Het remgeld is het verschil tussen het wettelijk vastgestelde tariefbedrag voor de
zorgverstrekker en het bedrag terugbetaald door het ziekenfonds. Met andere woorden het
persoonlijk aandeel van het lid in het wettelijk te betalen tarief voor medische zorg.
Een voorbeeld:
U betaalt € 30 voor een raadpleging bij uw huisarts. Het wettelijk vastgestelde ereloon
hiervoor bedraagt slechts € 24,15. Het ziekenfonds biedt u een terugbetaling van € 18,15.
Het remgeld bedraagt in dit geval € 6.
Opgelet! De ereloonsupplementen worden niet opgenomen in de Maximumfactuur!
Na verloop van tijd kan al dat remgeld financieel zwaar om dragen worden. Gelukkig kunt u
rekenen op de steun van Symbio die in dit geval de regeling van de Maximumfactuur
toepast.

Hoe past Symbio de Maximumfactuur toe?
Om terugbetaling van een deel van uw remgeld te genieten, houdt het ziekenfonds rekening
met:
-

de samenstelling van uw gezin op 1 januari van het betreffende jaar. Voor de MAF omvat
het gezin alle personen die onder hetzelfde dak leven.

-

uw belastbaar inkomen en dat van uw gezin over het refertejaar (voor de verstrekkingen
in 2013 wordt bijvoorbeeld uitgegaan van het inkomen over 2010. Er wordt namelijk
altijd gekeken naar het inkomen van het MAF-jaar minus 3).

-

het bestaan van een sociale categorie binnen uw gezin (RVV, OMNIO, …).

-

het remgeld dat is betaald in de loop van de twee jaren voorafgaand aan het
toepassingsjaar van de MAF. Wie twee jaar op rij meer dan 450 € remgeld heeft betaald,

geniet een vermindering van € 100 op het vastgestelde plafondbedrag (zie onderstaande
tabel – MAF «chronisch zieke» ).

Grensbedragen van toepassing op de inkomens voor de MAF 2013
Maximum grensbedrag van de remgelden
Sociale MAF (grensbedrag voor het gezin of individueel
€ 450
grensbedrag)
MAF inkomens (grensbedrag per gezin) van 2010
Bepaald volgens de inkomens van de personen die op 01/01/2013 op hetzelfde adres wonen
€ 0 > 17 523,66
€ 450
€ 17 523,67 > 26 939,35
€ 650
€ 26 939,36 > 36 355,07
€ 1 000
€ 36 355,08 > 45 378,45
€ 1 400
Vanaf € 45 378,46
€ 1 800
Kinderen (individueel grensbedrag)
Toegewezen zonder controle op de gezinsinkomens
Kinderen < 19 ans

€ 650

MAF «chronische zieke» = Vermindering van het grensbedrag van
de remgelden met 100 euro

Een voorbeeld:
In 2013 bedraagt het totaal van het bruto belastbaar inkomen van uw gezin € 25 000 en het
totaal van het remgeld van uw gezin € 2 500. Op uw gezin is een grensbedrag van € 650 van
toepassing en uw ziekenfonds betaalt u dus € 1 850 terug (zie bovenstaande tabel). Dit
bedrag stemt overeen met het verschil tussen het totaal betaalde remgeld van uw gezin (€ 2
500) en het grensbedrag van toepassing (€ 650).
Indien echter het remgeld van één van uw gezinsleden hoger lag dan € 450 in 2011 en in
2012 (MAF «chronisch zieke) wordt een grensbedrag van € 550 (in plaats van € 650) op uw
gezin toegepast en betaalt uw ziekenfonds u € 1950 terug.
Opgelet! Elk jaar wordt de teller van het remgeld terug op nul gezet!

Welke remgelden komen in aanmerking voor de Maximumfactuur?
De verstrekkingen die in aanmerking worden genomen voor de MAF zijn met name:
-

het remgeld op erelonen voor raadpleging bij, bezoeken van en technische prestaties
door een arts, kinesist, tandarts, verpleegkundige, logopedist, …

-

het persoonlijk aandeel in de hospitalisatiekosten: het persoonlijk aandeel in de
ligdagprijs (met een maximum van 12 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis).

-

het remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B, C en de magistrale
bereidingen.

-

de afleveringmarge voor implantaten.

-

enterale voeding voor kinderen jonger dan 19 jaar.

-

….

Wat moet u doen?
U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Wij houden bij wat u per jaar betaalt aan remgelden.
Wanneer u of iemand uit uw gezin recht heeft op terugbetaling van een deel van het
remgeld betaalt Symbio dit automatisch terug aan u.
Onze diensten contacteren u zelf als wij niet over alle informatie beschikken om uw rechten
te kunnen bepalen.
Als uw inkomen gevoelig is gedaald in de loop van een jaar (bijvoorbeeld door verlies van
werk), neemt u best snel contact op met onze sociale dienst. Mogelijk komt u dan in
aanmerking voor een gunstigere regeling!

