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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – NL – Verhoogde tegemoetkoming 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we onze service. 

Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 

 

 

Of je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming hangt af van je gezinsinkomen. 

Automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming 
In bepaalde situaties heb je automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming omdat je: 

• een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW krijgt; 

• een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) krijgt; 

• een tegemoetkoming voor gehandicapten krijgt; 

• verhoogde kinderbijslag om medische redenen krijgt (4 punten in de eerste pijler); 

• als niet-begeleide minderjarige vreemdeling bent ingeschreven bij CM; 

• als wees, jonger dan 25 jaar, bent ingeschreven bij CM. 

Het recht op verhoogde tegemoetkoming geldt voor degene die het voordeel geniet, zijn partner en hun personen ten 
laste. Je hoeft hiervoor niets te doen, CM regelt alles. 
Recht op verhoogde tegemoetkoming na inkomstenonderzoek 
Heb je geen automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming, maar wel een inkomen dat lager is dan het 
plafondbedrag? Dan kan je een aanvraag indienen. 

Om recht te kunnen hebben op verhoogde tegemoetkoming moet je bruto-belastbare gezinsinkomen* van het voorbije 
kalenderjaar lager zijn dan 23.303,84 euro, verhoogd met 4.314,18 euro per bijkomend gezinslid en mag het actuele 
inkomen niet gestegen zijn. Het recht geldt voor je hele gezin (jezelf, je partner en jullie personen ten laste). 

* Op www.cm.be/vt vind je een overzicht van welke personen meetellen om je gezinsinkomen te bepalen. Ook je CM-consulent kan je 
helpen bij de correcte samenstelling. 

Uitzondering: bepaalde groepen met een vast inkomen moeten enkel de inkomsten van de voorbije maand bewijzen (aangevuld met 
evt gerelateerde inkomsten zoals bv vakantiegeld, eindejaarspremie,…), zoals: gepensioneerden, eenoudergezinnen, invaliden, 
mindervaliden, personen met een overlevingspensioen, personen die minstens 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt en/of 
werkloos zijn geweest,  zelfstandigen in klassiek overbruggingsrecht, ambtenaren in disponibiliteit met een ziekteperiode van minstens 3 
maanden, militairen die tijdelijk, maar minstens 3 maanden uit hun ambt zijn ontheven door ziekte. 
 

In deze situatie moet je bruto-belastbare gezinsinkomen van de voorbije maand na een herberekening naar jaarinkomen lager zijn 
dan 25.291,73 euro, verhoogd met 4.682,19 euro per bijkomend gezinslid (grensbedrag onderhevig aan index) en mag het huidige 
inkomen niet gestegen zijn. 

 

 

Stap 1 
Maak een afspraak in je CM-kantoor om verhoogde tegemoetkoming aan te vragen. 

 

 

Wie kan verhoogde tegemoetkoming krijgen? 
 

Hoe vraag je een inkomstenonderzoek aan? 
 

Mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen minder voor 

gezondheidszorg. Ook buiten de ziekteverzekering hebben zij 

bepaalde voordelen. 

Verhoogde tegemoetkoming 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/vt
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Welke bewijsstukken breng je mee? 

• Recentste aanslagbiljet van de personenbelasting. Opgelet: een voorstel van vereenvoudigde aangifte is niet geldig. 

• 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 (werkloosheid, eindejaarspremie, vakantiegeld, onderhoudsgeld, …) 
 

Breng ook je elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode mee.  

Stap 2 

Vanaf het moment van je aanvraag heb je twee maanden tijd om het document ‘Verklaring op erewoord’ in te vullen en 

ontbrekende bewijsstukken toe te voegen. 

Stap 3 

Wanneer alle nodige bewijsstukken binnen zijn, berekent CM je totale gezinsinkomen en vergelijkt dit met het 

plafondbedrag. CM brengt je zelf op de hoogte van het resultaat van de berekening. 
 

 

Voordelen in de ziekteverzekering 

• Terugbetaling ziektekosten: hogere terugbetaling voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, 
tandarts, kinesist, … Hiervoor moet je zelf niets doen. Het bedrag wordt automatisch juist berekend. 

• Hospitalisatie: lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten en verbod op kamer- en honorariumsupplementen bij 
(dag)opname in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer.  

• Verplichte toepassing van de regeling betalende derde. Je huisarts verrekent de kosten rechtstreeks met CM zodat 
je zelf enkel het remgeld en eventuele supplementen betaalt. 
In de meeste gevallen heb je recht op de sociale maximumfactuur: als je ziektekosten in de loop van het kalenderjaar 
het maximumbedrag bereiken, krijg je de overige medische kosten volledig terugbetaald.  

Andere voordelen 

• 50% korting voor de trein (NMBS) en eventueel korting op abonnementen van De Lijn. 

• Recht op sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers. Voor bijkomende voorwaarden en 
informatie neem je contact op met je telecomoperator. 

• In sommige regio’s krijg je een vrijstelling op je provinciebelasting of een provinciale/gemeentelijke premie. 

• Extra korting voor een herstelvakantie van CM en vakanties met Kazou en Samana. 

• Hogere terugbetaling CM-voordeel psychologische zorg, volledige terugbetaling van het remgeld voor 
doktersbezoeken voor kinderen tot en met 6 jaar, lagere franchise in CM-reisbijstand Mutas 

• Lagere bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming (29 euro in plaats van 58 euro per jaar) voor wie op  

1 januari van het jaar ervoor recht had op VT. Ben je aangesloten bij de CM-Zorgkas? Dan gebeurt dit automatisch. 

• Verwarmingstoelage als je woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of 
verwarmingspetroleum aan de pomp. Aan te vragen bij het OCMW (www.verwarmingsfonds.be). 

• Energiescan: recht op een gratis energiescan door de Energiesnoeiers. Zo’n energiescan toont je de 

mogelijkheden tot energiebesparing in je woning. Aan te vragen op www.energiesnoeiers.net/energiescan. 

• Energie: recht op een renteloze lening om energiebesparende investeringen in je woning uit te voeren: kijk 

voor meer info op www.mijnenergiehuis.be/energielening  

• Sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit (tijdelijke maatregel). 

Het attest voor deze voordelen vraag je aan bij CM. 
 

 

Meer info over de verhoogde tegemoetkoming vind je op www.cm.be/vt. 
Je vindt er ook een lijst van bijkomende CM-voordelen voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming 

Wat zijn de voordelen? 
 

Meer info 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.verwarmingsfonds.be/

