
De HZIV, een andere mutualiteit!

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverze-
kering is een openbare instelling van sociale zeker-
heid.

Zij biedt de verplichte ziekteverzekering voor  genees-
kundige verzorging en uitkeringen aan, net  zoals de 
ziekenfondsen:

 Â Een tegemoetkoming in de kosten voor genees-
kundige verstrekkingen, ook bij ziekenhuisopname.

 Â Een uitkering bij loonverlies (ouderschap, ziekte 
of invaliditeit).

Het publieke statuut van de HZIV garandeert dat ie-
dereen een beroep kan doen op haar diensten, on-
geacht uw medisch, economisch, cultureel of filoso-
fisch profiel.

Kortom, de HZIV is een andere mutualiteit!
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Wie zijn wij?

De verhoogde 
tegemoetkoming



De verhoogde tegemoetkoming geeft u recht op een hogere terugbeta-
ling van alle gezondheidszorgen.

Dit recht is bedoeld voor personen met een laag inkomen of die zich in 
een bijzondere situatie bevinden.

Voordelen van de verhoogde tegemoetkoming   blz. 3   

De automatische verhoogde tegemoetkoming          blz. 4 

De verhoogde tegemoetkoming op aanvraag

•	 Inkomensvoorwaarden                                          blz. 5

•	 Welke inkomsten samentellen?                 blz. 6

•	 Een aanvraag indienen?                       blz. 6

Geldt de verhoogde tegemoetkoming al voor mij?     blz. 7

Op het oranje kleefbriefje van de HZIV kunt u zien of u reeds van de 
verhoogde tegemoetkoming geniet.

Als de code die zich links onderaan op het kleefbriefje be-
vindt op 1 eindigt (zoals op onderstaand kleefbriefje), geniet u nu al 
van de verhoogde tegemoetkoming.

Gebruik altijd een recent kleefbriefje.

Inhoud van deze brochure

De Verhoogde tegemoetkoming (VT) Geldt de verhoogde tegemoetkoming al voor mij?
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1. Een betere terugbetaling van uw gezondheidszorgen.

Voorbeeld : U betaalt 22,44 EUR om uw (erkende) huisarts te raadple-
gen. 21,44 EUR worden terugbetaald als u recht heeft op de verhoogde 
tegemoetkoming. Zonder verhoogde tegemoetkoming wordt 18,44 EUR 
terugbetaald (geconventioneerde tarieven).

2. Het recht op de sociale derdebetaler bij uw huisarts.

U betaalt ter plaatse enkel uw eigenaandeel aan de zorgverstrekker en 
wij betalen het verschil. In bovenstaand voorbeeld betekent dit dat u 
slechts 1 EUR aan uw huisarts betaalt.

De verhoogde tegemoetkoming biedt in een aantal gevallen ook andere 
voordelen, buiten de ziekteverzekering. Bijvoorbeeld :

•	 lagere gemeentebelasting;

•	 lagere tarieven voor het openbaar vervoer;

•	 lagere jaarlijkse bijdrage voor de “Vlaamse sociale bescherming” 
(enkel in Vlaanderen).

Neem contact op met uw gemeente, de betrokken maatschappij of instel-
ling om de precieze voorwaarden te kennen.

De HZIV is niet verantwoordelijk voor de toepassing van de voorwaarden 
door deze instellingen.

Wat zijn de voordelen?

Andere voordelen
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> Welke inkomsten samentellen?

•	 beroepsinkomsten;

•	 roerende en onroerende inkomsten;

•	 pensioen, uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invali-
diteit, werkloosheidsuitkeringen, onderhoudsuitkeringen, …;

•	 ook de buitenlandse inkomsten komen in aanmerking.

Een aantal inkomsten moeten echter niet meegedeeld worden 
zoals kinderbijslag, toelagen voor gehandicapten en de inkom-
sten van studentenjobs (voor zover de student nog kinderbijslag 
ontvangt).

> Een aanvraag indienen?

Neem contact op met uw plaatselijk kantoor, dat uw vragen zal 
beantwoorden en zal nagaan of u de voorwaarden vervult om 
recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Er moeten een aantal documenten ingevuld en teruggestuurd 
worden: hoe sneller u het nodige doet, hoe sneller u van dit recht 
kunt genieten.



De verhoogdetegemoetkoming - op aanvraagDe verhoogdetegemoetkoming - automatisch

> Inkomensvoorwaarden

U kunt, op basis van een onderzoek van uw gezinsinkomsten, 
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming onder de volgende 
voorwaarden:

U bent Het toegestane
maximumbedrag

Wat moet u
doen?

•	Gepensioneerde
•	Langdurig	werkloze
•	Gehandicapte
•	Eenoudergezin
•	Weduwnaar/weduwe
•	Invalide

U ontvangt de verhoogde te-
gemoetkoming als uw huidig 
bruto jaarinkomen het plafond 
van 19.957,16 EUR niet over-
schrijdt, vermeerderd met
3.694,61 EUR per bijkomend 
gezinslid.

Voorbeeld: Als u op 3 maart 
2021, een aanvraag indient 
wordt rekening gehouden met
uw inkomsten van februari
2021.

Neem contact op met 
uw HZIV-kantoor. 

Ik behoor niet tot de 
bovenstaande doelgroe-
pen maar ik heb een 
laag inkomen.

U ontvangt de verhoogde 
tegemoetkoming als het bruto-
inkomen van uw gezin voor 
het voorgaande jaar niet 
hoger is dan het plafond van 
19.892,01 EUR, vermeerderd 
met 3.682,55 EUR per bijko-
mend gezinslid.

Voorbeeld: Als u op 3 maart
2021 een aanvraag indient,
wordt er rekening gehouden 
met uw inkomsten van het vol-
ledige jaar 2020.
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De verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend 
aan de rechthebbenden (en al hun gezinsleden) die:

•	 een leefloon of een gelijkaardige steun van het OCMW ontvan-
gen (3 maanden ononderbroken);

•	 genieten van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

•	 verhoogde kinderbijslag ontvangen voor kinderen met een 
fysieke of mentale handicap van ten minste 66%;

•	 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn (NBMV) ;

•	 als gehandicapte erkend zijn en een uitkering ontvangen van 
de FOD sociale zekerheid;

•	 wees zijn.

Deze rechthebbenden moeten niets ondernemen; de HZIV doet het 
nodige om de verhoogde tegemoetkoming toe te kennen.


