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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte:januari 2023 – Voordelen 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. 

 

 

 

 
 

 

• Terugbetaling ziektekosten: hogere terugbetaling voor sommige geneesmiddelen, 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  

• Verplichte toepassing van de regeling betalende derde: jouw huisarts verrekent de kosten rechtstreeks met 

CM, zodat je zelf enkel het remgeld en eventuele supplementen betaalt.  

• In de meeste gevallen, recht op de sociale maximumfactuur: als jouw ziektekosten in de loop van het 

kalenderjaar het maximumbedrag bereiken, krijg je de overige medische kosten volledig terugbetaald. Je moet 

hier zelf niets voor doen.  
 

 

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

• Vlaamse Sociale Bescherming: lagere bijdrage (29 euro in plaats van 58 euro) voor de Vlaamse Sociale 

Bescherming. Ben je aangesloten bij de CM-Zorgkas? Dan ontvang je automatisch een overschrijving met de 

lagere bijdrage. Dit gaat in vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar waarop je sinds 1 januari recht hebt op 

de verhoogde tegemoetkoming.  

• Herstelvakantie, Kazou en Samana: extra korting voor een herstelvakantie (CM, Kazou, Samana). 

• CM-voordelen: hogere terugbetaling voor psychologische zorg, volledige terugbetaling van het remgeld voor 

doktersbezoeken voor kinderen tot en met 6 jaar, lagere franchise voor CM-reisbijstand Mutas. 

• Telefoon: recht op sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers. Neem contact op met 

jouw telecomoperator voor bijkomende voorwaarden en informatie. 

• Verwarming: verwarmingstoelage indien jouw 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 Gratis energiescan | Vlaanderen.be. 

• 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). 

• Regionaal: gemeentelijke of provinciale voordelen. Een gele klever is meestal voldoende als bewijs. Het derde 

cijfer van de code op uw klever moet een 1 zijn, bijvoorbeeld 131/131. 
 

 

Meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming vind je op www.cm.be/vt.  
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Verhoogde tegemoetkoming 
In deze fiche vind je een overzicht van de voordelen die 

verbonden zijn aan dit statuut. 
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