Regeling vergoeding beeldschermbril
Deze regeling is een uitwerking van het Arbobesluit artikel 5.11 (Maatregelen met betrekking
tot de bescherming van de ogen en het gezichtvermogen van de werknemers).
Artikel 1. Definities
a. College van Bestuur: College van Bestuur van de Universiteit Leiden;
b. regeling: regeling beeldschermbrillen;
c. werkgever: het College van Bestuur dan wel degene die krachtens mandaat of
submandaat met het beheer van een beheerseenheid is belast;
d. werknemer: de werknemer als bedoeld in de CAO Nederlandse Universiteiten die in
dienst is bij de Universiteit Leiden;
e. beeldschermbril: een monofocale bril die qua sterkte is aangepast ten behoeve van
beeldschermwerk.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze regeling is van toepassing op de werknemer van de Universiteit Leiden die bij het
verrichten van zijn arbeid gebruik maakt van beeldschermapparatuur en die door
(ouderdoms-)verziendheid problemen ondervindt bij het kijken naar het beeldscherm en
waarbij de eigen bril niet meer toereikend is.
Artikel 3. Vergoeding beeldschermbril
1. Werknemers krijgen een monofocale werkbril vergoed als het lezen van het beeldscherm
met de eigen bril niet meer mogelijk is;
2. De beeldschermbril is aangemeten door een opticien, een bezoek aan de oogarts is voor
een dergelijke aanpassing niet nodig;
3. De vergoeding van het montuur vindt één maal per 3 jaar plaats tot een maximum bedrag
van €49,- voor het montuur en € 60,- per glas;
4. Indien binnen drie jaar na aanschaf van de beeldschermbril blijkt dat de sterkte van de
glazen moet worden aangepast, kan vergoeding van andere glazen plaatsvinden na
consult bedrijfsarts;
5. De geboden vergoeding betreft geen ontspiegeling of andere extra’s.
6. De kosten van normale, algemene oogcorrectie middelen worden niet vergoed.
Artikel 4. Uitzondering
Bij bijzondere aanpassingen in het kader van oogziekten of specifieke functionele eisen wordt
advies gevraagd aan de bedrijfsarts. Deze kan waarnodig ook multifocale glazen
voorschrijven. De tegemoetkoming in de vergoeding is in dit geval overeenkomstig met die in
artikel 3 lid 3.
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Artikel 5. Betaling van de vergoeding
De uitbetaling van de vergoeding vindt plaats wanneer de werknemer de originele
gespecificeerde rekening van de opticien kan overleggen, waaruit blijkt dat een monofocale
werkbril als bedoeld in artikel 3 lid 1 of een bril als bedoeld in artikel 4 is aangeschaft.
Artikel 6. Inwerkingtreding
1. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2005 en kan worden aangehaald als
“Regeling Vergoeding beeldschermbril van de Universiteit Leiden”.
2. De regeling Vergoeding Beeldschermbril zoals die op de dag van inwerkingtreding van
deze regeling gold, vervalt met ingang van de dag dat deze regeling inwerking treedt.
Deze regeling is vastgesteld na overeenstemming in het Lokaal Overleg d.d. 28 juni 2005.

Namens het College van Bestuur

Dhr. Mr. J.E. van der Boon
Directeur Bedrijfsvoering
07 juli 2005

BB/HRM vergoeding beeldschermbril

