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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: november 2022 – verataald november 2022 - TR – 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. 

 

 

 
 

 

Artırılmış tazminat hakkınız olup olmadığı aile gelirinize bağlıdır.     

Otomatik artırılmış tazminat hakkı 
Belirli durumlarda otomatik olarak artırılmış tazminat hakkınız vardır, örneğin: 
• geçim maaşı veya buna eşit OCMW desteği alırsanız; 
• ebeveynler için gelir garantisi (IGO) veya yaşlılar için garanti gelir (GIB) alırsanız; 
• engelliler için tazminat alırsanız; 
• tıbbi nedenler için artırılmış çocuk yardımı alırsanız (ilk sütunda 4 puan); 
• CM'de refakatsiz reşit olmayan yabancı olarak kayıtlı iseniz; 
• CM'de 25 yaşından genç yetim olarak kayıtlı iseniz; 

Artırılmış tazminat hakkı, avantajdan yararlanan kişi, eşi ve son olarak tanıdıkları için geçerlidir. Bunun için bir şey 
yapmanıza gerek yoktur, CM her şeyi  ayarlar. 
 
Gelir araştırmasından sonra artırılmış tazminat hakkı 
Artırılmış tazminata otomatik olarak hakkınız yok ama gelir tavan tutardan düşük mü? Öyleyse başvuruda bulunabilirsiniz. 

Artırılmış tazminat hakkına sahip olabilmek için geçmiş takvim yılının brüt vergilendirilir aile geliri* 20.292,59 eurodan 
daha düşük, ek aile üyesi başına 3.756,71 euro  yükseltilmiş ve aktüel geliri yükselmemiş olmalıdır. Hak, tüm aileniz   
(siz, eşiniz ve son olarak akrabalarınız) için geçerlidir. 

* www.cm.be/vt sayfasında aile gelirinizi belirlemek için kimlerin sayılacağı hakkında bilgi bulabilirsiniz. CM danışmanınız doğru plan 
konusunda size yardımcı olabilir. 
 
İstisna: Sabit gelire sahip belli gruplar sadece sona eren ayın gelirini göstermelidir (tatil ödemesi, yıl sonu ikramiyesi gibi muhtemel ilgili 
gelirler ile birlikte), örneğin emekliler, tek ebeveynli aileler, engelliler, ölüm aylığı alan kişiler,  en az 3 ay kesintisiz iş görmezlik ve/veya 
işsiz olan kişiler  klasik telafi gelir hakkına sahip serbest çalışanlar,  en az 3 aylık hastalık periyodu olan gayri-faal durumdaki devlet 
memurları , geçici olarak ama en az 3 ay hastalık nedeniyle işten çıkarılmış askerler,. 
 
Bu durumda yıllık gelirin tekrar hesaplanmasından sonra sona eren ayın brüt vergilendirilebilir aile geliri 24.155,16 eurodan düşük, 
ek aile üyesi başına 4.471,78 euro (endekse tabii limit tutarı) ve aktüel geliri yükselmemiş olmalıdır. 

 

 

Adım 1 
Artırılmış tazminata başvurmak için CM acentanızdan randevu almalısınız.  

Hangi belgeleri yanımda getirmeliyim? 
• Kişisel gelir vergisinin en son vergi makbuzu 

Gelir araştırmasına nasıl baş vurabilirsiniz? 
 

 
Artırılmış tazminatlı kişiler sağlık hizmeti için daha az öder. Sağlık 
sigortası dışında da belli avantajlara  sahiptirler. 

Kim artırılmış tazminat almak isteyebilir? 
 

Artırılmış tazminat 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/vt
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• Maaş fişleri 
• Tüm emekli maaşlarının hesap ekstresi yurtdışı dahil) 
• Hesap ekstreleri, faiz belgeleri, ikramiye, iş kazası, meslek hastalığı 
• Grup ve hayat sigortası, ödemeleri, maaş birikimlerinin belgeleri 
• Kadastral gelir beyanlı emlak vergisi makbuzu 
• Taşınabilir malların belgeleri (sermayeler, hisseler...) 
• Diğer tüm gelirlerin belgeleri (işsizlik ödemesi, yıl sonu primi, tatil parası, bakım parası…) 

 
Elektronik kimlik kartınızı ve ilgili pin kodunu yanınızda getiriniz.  
Pin kodunuzu artık hatırlamıyorsanız, devamlı ikametinizin nüfus müdürlüğüne başvurabilirsiniz. 
Adım 2 
Başvuru anından itibaren "Onay Bildirimi" belgesini doldurmak ve eksik belgeleri eklemek için iki ay süreniz vardır. 

Adım 3 
Tüm belgeler tamamlandığında CM toplam aile gelirini hesaplar ve bunu tavan değer ile karşılaştırır. CM, hesaplama 
sonucunu size bildirir. 

 

 

Sağlık sigortasındaki avantajlar 
• Hastalık masraflarını geri ödeme: Doktor, dişçi, fizyoterapist ziyaretinde bazı ilaçlar için yüksek ödeme. Bunun için 

bir şey yapmanıza gerek yoktur. Tutar, otomatik olarak hesaplanır. 
• Hastane yatışı: kalış masraflarında düşük kişisel katkı ve ortak veya iki kişilik odada (günlük) yatış durumunda oda 

ve ek ücrette yasak. 
• Ödenmiş üçüncü kişi düzenlemesinin zorunlu uygulaması. Aile hekiminiz masrafları doğrudan CM ile hesaplar, 

böylece sadece hasta katkı payı ve olası ekleri ödersiniz. 
• Çoğu durumda sosyal maksimum fatura hakkınız vardır: hastalık masraflarınız takvim yılı içinde maksimum tutara 

ulaşmışsa, diğer tıbbi masrafları tamamen geri alırsınız. Bunun için bir şey yapmanıza gerek yoktur. 
 
Diğer avantajlar 
• %50 tren indirimi (NMBS) ve varsa De Lijn aboneliğinde indirim. 
• İş görmezlik veya 65 yaş üzeri için sosyal telefon tarifesi hakkı. Ek koşullar ve bilgi için telekom operatörünüzle 

iletişime geçiniz. 
• Bazı bölgelerde il vergisi veya il/belediye priminde muafiyet alırsınız. 
• CM istirahat tatili ve Kazou ile Samana tatilleri için ekstra indirim. 
• CM avantajlı fizyoterapi için yüksek geri ödeme ve CM seyahat ödeneği Mutas'ta düşük sigorta muafiyeti. 
• Önceki yılın 1 Ocak tarihinde VT hakkı olan kişiler için Flaman Sosyal Koruma’da düşük katkı (yılda 58 euro yerine 

29 euro) CM-Zorgkas'a katıldıysanız bu otomatik olarak gerçekleşir. 
• Eviniz propan gazı, akaryakıt  (dökme veya pompada)  ya da pompadan kalorifer gazı ile ısınıyorsa, ısıtma 

ödeneği. OCMW'ye başvuru (www.verwarmingsfonds.be). 
• Enerji taraması: Energiesnoeiers tarafından ücretsiz enerji taraması hakkı. Enerji taraması sayesinde konutunuzun 

enerji tasarruf olasılıklarını öğrenebilirsiniz. Başvuru için:  www.energiesnoeiers.net/energiescan. 
• Enerji: Konutunuza enerji tasarrufu konusunda yatırım yapmak için faizsiz kredi hakkı. Daha fazla bilgi için:  

www.mijnenergiehuis.be/energielening 
• Doğal gaz ve elektrik için sosyal tarife (geçici önlem). 

 
Bu avantajların onayı için CM'ye başvurunuz. 

 

 

Artırılmış tazminat hakkında daha fazla bilgi için www.cm.be/vt sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  
Burada artırılmış tazminatta hak sahibi olan kişiler için ek CM avantajları hakkında bir liste bulabilirsiniz. 

Avantajlar nelerdir? 
 

Daha fazla bilgi 
 

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

