
Voordelen verhoogde 
tegemoetkoming 
gezondheidszorgen
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NMBS: 
kortingskaart verhoogde tegemoetkoming.

Voorwaarde:

recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Aanvragen:

aan het loket van een NMBS-station samen met 
attest verhoogde tegemoetkoming.

Extra Info:
• de levenspartner en de persoon ten laste (PTL) hebben ook 

recht op de kortingskaart.

• men reist aan de helft van de prijs.

De Lijn

Voorwaarde:

recht op een kortingskaart verhoogde tegemoetkoming 
bij de NMBS.

Aanvragen:

in De lijnwinkel met attest verhoogde tegemoetkoming.

Extra Info:

abonnement kost € 54 per jaar 
of € 44 per jaar (vervoersgarantie) voor:

• asielzoekers,

• mensen met leefloon,

• mensen met IGO (inkomstengarantie),

• jongeren in begeleid zelfstandig wonen.
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Aanvragen:

de zorgkas waarbij u bent aangesloten – toekenning gebeurt 
automatisch.

Extra Info:

u betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 26  in plaats van € 52.

Sociaal telefoontarief (STT)–  
Sociaal tarief internet (TELENET)

Voorwaarden telefoon:
• vanaf 65 jaar+ inkomstenvoorwaarde,

• vanaf 18 jaar: inkomstenonderzoek + 66% invaliditeit of 
9 punten attest FODSZ.

Voorwaarde telefoon + internet:

enkel voor klanten met ganse pakket bij Telenet.

Aanvragen telefoon:

bij uw telecomoperator (Proximus, Telenet, Mobistar, ...),

Aanvragen telefoon + internet:

eenmaal STT goedgekeurd Telenet contacteren voor 
activering ST internet.

Extra Info:
• er bestaat ook sociaal tarief voor de GSM (zelfde voorwaarden 

als vast toestel); niet combineerbaar met sociaal tarief vast 
telefoontoestel!,

• voor personen die werken met een herlaadkaart - € 3 extra 
belwaarde.

Verwarmingstoelage stookoliefonds

Voorwaarden:

Doelgroep:
• cat.1: verhoogde tegemoetkoming,

• cat.2: Gezinnen met laag inkomen,

• cat.3: Collectieve schuldbemiddeling.

Woning verwarmen met:
• huisbrandolie, 

• verwarmingspetroleum type c,

• bulkpropaangas.

Aanvragen:
• via het Welzijnhuis.

Extra Info:
• Aanvragen bij het Welzijnhuis en dit binnen de 60 dagen na 

levering van de brandstof. 

• de levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 
december.

•  www.verwarmingsfonds.be

Bijdragevermindering Vlaamse Sociale 
Bescherming (voorheen zorgverzekering)

Voorwaarde:

op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betaling van de 
bijdrage recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
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Gratis energiescan

Voorwaarden:

verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Aanvragen:

aanvragen bij uw netbeheerder: Fluvius.

Extra Info:

 www.energiesnoeiers.net 

 Zitdag in het Welzijnhuis:

 Donderdag 8.30 tot 11.30 u.

Iedereen verdient vakantie

Voorwaarden:

verhoogde tegemoetkoming heeft bij het ziekenfonds.

Aanvragen:

via DMW, Welzijnhuis, CAW, rap op stap, VOC Opstap

Extra Info:

 www.netwerk.iedereenverdientvakantie.be/aanbod

Provinciebelastingen

Voorwaarde:

op 1 januari van het aanslagjaar genieten van de verhoogde 
tegemoetkoming.

Aanvragen:

provincie West- Vlaanderen.

Extra Info:

tarieven 2019:

* alleenstaande: €  18 i.p.v. € 22

* gezin: €  33 i.p.v. € 41

Sociale derde betalersregeling 
+ verlaagd remgeld

Voorwaarden:

sociale derdebetalersregeling:

• personen met recht op verhoogde tegemoetkoming;

• erkenning chronische aandoening

Aanvragen:
• attest op te vragen aan loketten ziekenfonds of

• afgeven van klevertje aan behandelende huisarts.
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Vervoercheques vrijetijdspas vf. 18 jaar.

Voorwaarden:
• beschikken over een vrijetijdspas + andere voorwaarden zie 

link: www.roeselare.be

Aanvragen
• via het Vrijetijdspunt.

Extra Info:

 www.roeselare.be/wonen-en-leven/verkeer-en-
mobiliteit/vervoercheques 

Vrijetijdspas Roeselare

Voorwaarden:

voor wie de verhoogde tegemoetkoming of 
na een inkomstenonderzoek uitgevoerd door het Welzijnhuis.

Aanvragen:

via het Welzijnhuis, VZW Opstap of het CAW;

Extra Info:

meenemen:

• EID-kaart,

• pasfoto,

• klevertje.

Subsidie aankoop restafvalzakken 
incontinentie,

Voorwaarden:
• verhoogde tegemoetkoming + incontinentieproblematiek.

Aanvragen
• via het Welzijnhuis.

Extra Info:

 www.roeselare.be/wonen-en-leven/gezin-en-
familie/ouderen/subsidie-aankoop-restafvalzakken-
incontinentie 
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