Voordelen?
Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, kun je genieten van de volgende voordelen.
1.

Een hogere terugbetaling van de meeste medische ziektekosten.
Voorbeelden (bedragen geldig op 1/1/2019):
•

Een huisbezoek van een erkende huisarts kost
je 38,88 euro. Als je recht hebt op de verhoogde
tegemoetkoming, betaalt je ziekenfonds jou
hiervan 35,85 euro terug. Zonder verhoogde

Meer informatie

tegemoetkoming krijgt je slechts 25,28 euro
terugbetaald.
•

Surf naar www.lm.be of ga gerust eens langs bij de plaatselijke
afdeling van uw ziekenfonds, zij kunnen jou zeker verder
helpen.

Als je recht hebt op de verhoogde
tegemoetkoming krijg je 85% terugbetaald voor
de meeste geneesmiddelen. Zonder verhoogde
tegemoetkoming krijg je slechts 75% terugbetaald.

2.

Een

lagere

ligdagprijs

bij

een

verblijf

in

een

verzorgingsinstelling.
3.

Sociaal telefoontarief.

4.

Vermindering bij het openbaar vervoer.

5.

Tussenkomst stookoliefonds (OCMW’s).

6.

Een lagere prijs voor bepaalde vakanties georganiseerd
door jouw ziekenfonds (bv. rust- en herstelverblijven en
jongerenvakanties via Crejaksie).

7.

Lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering.

8.

Vermindering van sommige belastingen (zoals vuilnisop-
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haling).
9.

De verhoogde
verzekeringstegemoetkoming

Vermindering op de waterfactuur (gedeelte waterzuivering).

10. Taxicheques (in grotere steden).
Bepaalde voordelen zijn niet overal van toepassing. Soms

		

krijgen alleen personen die van een sociaal voordeel genieten of die erkend zijn als gehandicapte bepaalde voordelen
toegekend. Voor sommige andere voordelen moet je aan bijkomende voorwaarden voldoen.
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Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

3. Je vraagt de verhoogde tegemoetkoming
aan op basis van een inkomensonderzoek

Je hebt een laag inkomen? Dan heb je misschien recht op de
verhoogde tegemoetkoming. Dankzij de verhoogde tegemoet-

Als je de verhoogde tegemoetkoming aanvraagt op basis van

koming kunnen jij en je gezinsleden meer terugbetaald krij-

een inkomensonderzoek, dan moet uw inkomen lager zijn dan

gen voor de meeste ziektekosten, zoals de raadpleging van

een bepaald bedrag. Je bruto belastbaar gezinsinkomen van

een arts, geneesmiddelen of een ziekenhuisopname. Boven-

het voorbije kalenderjaar moet lager zijn dan 18.855,43 euro

dien geniet je ook van andere voordelen.

per jaar, verhoogd met 3.490,68 euro per bijkomend gezinslid
(bedragen geldig voor aanvragen in 2019).

Wie heeft recht op de verhoogde
tegemoetkoming?

Als je behoort tot één van deze groepen houden we rekening
met je maandinkomen:

Om recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming moet

•

gepensioneerde;

1. Je ontvangt een specifieke uitkering

•

mindervalide;

je ontvangt een specifieke uitkering;

•

ambtenaar in disponibiliteit sinds één jaar;

je bent ingeschreven bij het ziekenfonds in een speciale

Deze uitkeringen geven recht op een verhoogde tegemoetko-

•

militair die tijdelijk, maar minstens één jaar uit zijn

hoedanigheid;

ming:

je voldoen aan 1 van deze 3 voorwaarden:
1.
2.
3.

je vraagt de verhoogde tegemoetkoming aan op basis van

•

een inkomensonderzoek.
•

ambt is ontheven wegens ziekte;
leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW geduren-

•

een eenoudergezin;

de drie volledige en ononderbroken maanden;

•

weduwnaar of weduwe;

inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of het gewaar-

•

je

borgd inkomen voor bejaarden (GIB);
•

tegemoetkoming voor personen met een handicap. Dit
kan zijn in de vorm van een integratietegemoetkoming,
een inkomensvervangende tegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden;

•

bent

minstens

één

jaar

ononderbroken

arbeidsongeschikt of volledig werkloos.
Voor het inkomensonderzoek dien je enkel jouw
inkomstenbewijzen (fiches 281.10, pensioenstrookjes,

toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening

enz.) mee te brengen naar je ziekenfonds, een

met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid

ziekenfondsmedewerker maakt daarna de berekening

of 4 punten in de eerste pijler van de medisch-sociale

voor jou.

schaal.

2. Je bent ingeschreven bij het ziekenfonds in
een speciale hoedanigheid
Als je bent ingeschreven in de hoedanigheid van wees of nietbegeleide minderjarige vreemdeling, dan heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Voorbeeld
Een alleenstaande gaat met pensioen in september 2018
en vraagt de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
aan. Als het pensioen van de maand september 2018
en alle andere eventuele inkomsten omgezet naar een
jaarinkomen niet hoger liggen dan 19.105,58 euro, dan
krijgt deze persoon de verhoogde tegemoetkoming
toegekend vanaf 1 september 2018 (bedrag geldig vanaf
1/9/2018).

