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Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Omschrijving

Voorwaarden

Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming
(VT) maakt de gezondheidszorg voor bepaalde
personen goedkoper:

Vanaf 1 januari 2014 zijn er drie mogelijke manieren om de verhoogde tegem oetkom ing te
krijgen













Bij de arts alleen het remgeld betalen. De
rest is rechtstreeks door uw ziekenfonds betaald.
Lager remgeld voor som m ige geneesmiddelen bij een bezoek aan de dokter,
tandarts; kinesitherapeut of andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis.
U betaalt minder voor de verblijfskosten in
het ziekenhuis, en w anneer u in een
twee– of meerpersoonskamer wordt opgenomen, mogen geen kamer of honorariumsupplementen worden gevraagd.
Maximumfactuur: per jaar m oet u
hoogstens € 450 aan remgeld betalen. Eens
dat bedrag bereikt, betaalt de ziekteverzekering alles.
Lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering.
Vijftig procent korting openbaar vervoer.
Recht op sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers.
Verwarmingstoelage indien w oning
wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp.

Andere voordelen: afhankelijk van uw ziekenfonds zijn er nog bijkomende voordelen, zoals
een hogere tegemoetkoming voor een herstelverblijf, voor psychotherapie, enz. Al deze voordelen
gelden voor uzelf, uw samenwonende partner en
alle personen ten laste.

1

U ontvangt een uitkering

Als u een van de volgende uitkeringen geniet, dan
kent het ziekenfonds u automatisch de verhoogde
tegemoetkoming toe:

het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten).

de inkomensgarantie voor ouderen.

de toelage voor personen met een handicap,
toegekende door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.
Dat is ook het geval:

voor een kind met een erkende handicap van
minstens 66%.

voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV´s).

voor een weeskind die beide ouders verloren
heeft.

2.

Geniet u geen van die sociale uitkeringen?

Als u niet automatisch de verhoogde tegemoetkoming geniet, dan kunt u bij uw ziekenfonds een
aanvraag indienden. Er zijn twee mogelijke gevallen:
1

U bevindt zich in een van de volgende situaties of u bent:



weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde
erkend als persoon met een handicap
Al minstens 1 jaar volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid
eenoudergezin





In dat geval zal het ziekenfonds u vragen een
verklaring met betrekking tot uw huidig gezinsinkomen in te vullen. Dat moet onder een jaarlijks
grensbedrag liggen dat op basis van het aantal
personen in u gezin is vastgelegd. Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer bepaald uw
laatste aanslagbiljet.
2
ties:

U bevindt zich niet in een van die situa-

Het ziekenfonds zal u bijkomend vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot het inkomen van u gezin tijdens he vorige jaar. Dat moet
beneden een jaarlijks grensbedrag liggen dat op
basis van het aantal personen in uw gezin is vastgelegd. Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen
en meer bepaald u laatste aanslagbiljet. Op basis
daarvan zal het ziekenfonds nagaan of u de voorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming vervult. Zo ja, zult u die verhoogde tegemoetkoming
onmiddellijk genieten.
3.

De systematische controle van de verhoogde tegemoetkoming?

Jaarlijks voor 1 april bezorgen de verzekeringsinstellingen het RIZIV een bestand met de sociaal
verzekerden die op 1 januari de VT genieten.
Deze personen worden onderworpen aan een
systematische inkomstencontrole.
Aanvragen
Waar?
Bij uw ziekenfonds

