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Minder betalen via de verhoogde tegemoetkoming 

Wie heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming?  

 

Je hebt automatisch recht op de      

verhoogde tegemoetkoming.  Je       

ziekenfonds brengt dit in orde,            

je hoeft zelf niets meer te doen.  

Je bruto jaarlijks gezinsinkomen moet 

lager zijn  dan  ZIE TABEL. 

 Ga naar je ziekenfonds. Neem je laat-

ste belastingsbrief,                             

identiteitskaart + pincode mee. 

Je bruto jaarlijks gezinsinkomen moet 

lager zijn dan  ZIE TABEL.   

Ga naar je ziekenfonds. Neem je             

laatste belastingsbrief,                               

identiteitskaart + pincode mee. 

Je hebt onderstaande uitkering     

of behoort tot onderstaande     

groepen 

 

• Leefloon OCMW 

• Inkomensgarantie ouderen 

• De toelage voor personen met 

een handicap (FOD) 

• Een kind met een erkende      

handicap van minstens 60% 

• Niet begeleide minderjarige 

vreemdelingen 

• Weeskind 

Je behoort tot onderstaande     

groepen én je hebt een laag         

inkomen 

 

• Weduwe of weduwnaar 

• Gepensioneerde 

• Invaliditeitsuitkering 

• Door RIZIV erkende handicap 

(nog geen FOD) 

• Mintens 1 jaar volledig werkloos 

of arbeidsongeschikt 

• Eénoudergezin 

Je hebt een laag inkomen 

 

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx#1._Jaarlijks_grensbedrag_van_de_actuele_inkomens_-%C2%A0bedragen%C2%A0in%C2%A0EUR
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx#1._Jaarlijks_grensbedrag_van_de_actuele_inkomens_-%C2%A0bedragen%C2%A0in%C2%A0EUR
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Wat zijn de VOORDELEN van de verhoogde tegemoetkoming?  

Minder betalen voor medische  

kosten 

 

• Sommige geneesmiddelen, een 

bezoek aan de dokter, tandarts, 

kinesitherapeut en andere      

zorgverleners worden                         

goedkoper.  

• Ook bij  ziekenhuisopname        

betaal je minder.  

• Bij consultaties bij de huisarts 

heb je recht op de regeling               

betalende derde. Hierdoor moet 

je enkel het remgeld betalen.  

• Het plafondbedrag 

(maximumfactuur) voor                    

ziektekosten ligt lager.  

 

 

Andere financiële voordelen 

 

• Recht op sociaal tarief voor                   

elektriciteit en gas. 

• Lagere bijdrage voor de Vlaamse 

zorgverzekering. 

• 50% korting op treinreizen en een 

nog grotere korting op                        

busabonnementen.  

• Recht op sociaal telefoon/internet 

tarief in bepaalde gevallen. 

• Recht op een verwarmingstoelage 

wanneer je woning wordt verwarmd 

met huisbrandolie, bulkpropaangas 

of verwarmingspetroleum.  

• Recht op een gratis energiescan. 

• Recht op isolatiepremie voor de 

huurwoning. 

• Recht op kortingsbon bij aankoop 

van een energiezuinige wasmachi-

ne of koelkast (fluvius).  

Voordelen in Erpe-Mere 

 

 

• Recht op UiTPAS aan                         

kansentarief. 

• Recht op 10% korting bij                  

aankopen in de sociale             

kruidenier ‘De Scharnier’. 

• Recht op het goedkoop                      

aankopen van groenten en 

fruit  bij  Welzijnsschakel                

Ommekeer. 

• Lagere gemeentebelasting.  

• Korting bij gebruik van de          

bewegen op verwijzing-coach. 

• Recht op mantelzorgpremie. 


