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Verblijvenden in België betalen geen sociale bijdragen in het kader van een arbeids- of vervangingsinkomen. Om toch recht 

te krijgen op terugbetaling van hun geneeskundige verzorging dienen ze zelf een bijdrage te betalen. De ziekenfondsen 

innen de wettelijke bijdrage bij deze personen. 

 

De wettelijke bijdrage als verblijvende 

De bijdrage die je als verblijvende moet betalen, is afhankelijk van je bruto belastbaar gezinsinkomen in 2023.  

Categorie Jaarinkomen (*) Kwartaalbedrag voor 2023 

A Tot 19.689,96 euro 0 euro 

B Van 19.689,96 euro tot 25.291,73 euro 74,72 euro 

C Van 25.291,73 euro tot 42.312,15 euro 440,70 euro 

D Vanaf 42.312,15 euro 881,42 euro 

(*) Bedragen geldig sinds januari 2023 (te bekijken per kwartaal) 

Per bijkomend gezinslid mag het hierboven vermeld jaarinkomen verhoogd worden met 4.682,19 euro. 

 

Opgelet: Je hoeft GEEN wettelijke bijdrage te betalen als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming. 

 

 

Dit jaarinkomen wordt bepaald met een inkomstenonderzoek door je ziekenfonds. 

 
 

 

 

Stap 1 

 

Je kunt hiervoor een afspraak maken in je CM-kantoor. 

 

 

 

Wanneer je ingeschreven bent als verblijvende in België heb je 

recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging na betaling 

van een wettelijke bijdrage. 

Deze persoonlijke bijdrage hangt af van je gezinsinkomen. 

Verblijvenden in België en hun wettelijke bijdrage 
 

Hoe vraag je dit inkomstenonderzoek aan? 
 

Bijdragebetaling als verblijvende 
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Welke bewijsstukken breng je mee? 

• Recentste aanslagbiljet van de personenbelasting. 

• Loonfiches. 

• Rekeninguittreksels van alle pensioenen (ook buitenlandse). 

• Rekeninguittreksels, bewijsstukken van rente, extralegaal pensioen, arbeidsongeval, beroepsziekte. 

• Bewijzen van uitbetaling van groeps- en levensverzekeringen, pensioensparen. 

• Aanslagbiljet onroerende voorheffing met opgave van het kadastraal inkomen. 

• Bewijsstukken van roerende goederen (kapitalen, aandelen, …). 

• Bewijsstukken van alle andere inkomsten (uitbetaling werkloosheidsvergoeding, eindejaarspremie, vakantiegeld, …). 

• Rekeninguittreksels van alle buitenlandse inkomsten. 

• Bewijsstukken van alimentatie (ook voor de kinderen). 
 

Breng ook je elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode mee. Ken je je pincode niet meer, dan kun je 

terecht bij de dienst Bevolking van je hoofdverblijfplaats. 

 

Stap 2 

Wanneer alle bewijsstukken binnen zijn, berekent CM je totale gezinsinkomen en bepaalt de bijhorende wettelijke 

bijdrage. CM brengt je op de hoogte van het resultaat. 

 

Stap 3 

Je ontvangt een uitnodiging tot betaling van de overeenkomstige kwartaalbijdrage (via domiciliëring of via overschrijving). 

 

Stap 4 

Je betaalt dit bedrag waardoor je verder in regel blijft met de ziekteverzekering. 

 

Stap 5 

Je bent wettelijk verplicht ons binnen de 30 dagen op de hoogte te brengen van elke wijziging die een verhoging van je 

gezinsinkomen tot gevolg heeft. 

Wij raden je aan dit ook bij daling van je gezinsinkomen te doen. Mogelijk kan je op een goedkopere manier verzekerd 

worden. 

 
 
 

 

Voor meer info, contacteer je plaatselijk CM-ziekenfonds. 

Meer info 
 


