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BETAALBAARHEID VAN DE ZORG

Wat is de regeling sociale 
derdebetaler?

Met dat systeem betaal jij bij de dokter alleen 
het remgeld. De dokter krijgt de terugbetaling 
dan direct van de mutualiteit (= naast de 
dokter en jezelf is dat de derde in de situatie). 

Jij geeft de huisdokter een kleefbriefje van 
de mutualiteit. De dokter geeft jou geen 
bewijs van betaling. Je moet dus niet naar de 
mutualiteit voor terugebetaling.

De dokter is verplicht om dit toe te passen 
als je recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming. In andere gevallen 
beslist de dokter zelf of hij de regeling van 
derdebetaler wil toepassen.

Wat is ‘verhoogde 
tegemoetkoming’?

Dat is een bescherming voor mensen 
met een laag inkomen. Een verhoogde 
tegemoetkoming geeft je de volgende 
voordelen:

• Je krijgt 90% van de kosten van zorg 
terugbetaald, in plaats van 75%.

• Je kan gebruik maken van de sociale 
maximumfactuur.

• Je kan de regeling sociale derdebetaler 
vragen. Zo betaal je bij de huisdokter een 
enkel remgeld van €1.

• Je hebt nog extra voordelen zoals:
 ○ 50% korting op het openbaar vervoer 

(trein, tram, bus, metro)
 ○ Het ziekenhuis mag bij verblijf in 

een meerspersoonskamer geen 
supplementen aanrekenen.

 ○ Sommige medicatie is goedkoper.

Opgelet, dit werkt alleen bij 
geconventioneerde zorgverleners: zij 
gebruiken een vaste prijs. Als je recht hebt op 
de verhoogde tegemoetkoming, krijg je 90% 
van de geconventioneerde prijs terugbetaald.

Niet-geconventioneerde zorgverleners 
vragen een hogere prijs. Dat telt niet voor de 
verhoogde tegemoetkoming. 

Heb ik recht op een verhoogde 
tegemoetkoming?

Je hebt recht op een verhoogde 
tegemoetkoming als je een laag inkomen 
hebt. Bijvoorbeeld:

• Het bruto jaarinkomen van je gezin is 
minder dan €19.106 (+ €3.537 per extra 
gezinslid).

• Je hebt een leefloon.
• Je hebt een inkomensgarantie voor 

ouderen.
• Je hebt een tegemoetkoming voor 

personen met een handicap.
• Je hebt kinderbijslag om medische 

redenen.
• Je bent een niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling en je bent ingeschreven is bij 
een mutualiteit.

• Je bent een wees (kind zonder ouders) en 
je bent ingeschreven bij een mutualiteit.

De verhoogde tegemoetkoming geldt voor de 
persoon die aan die criteria voldoet én zijn 
partner en personen ten laste.
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Hoe kan ik de verhoogde 
tegemoetkoming aanvragen?

Als je een sociale uitkering krijgt dan heb 
je automatisch recht op een verhoogde 
tegemoetkoming.

Is dat niet het geval, maak dan een afspraak 
met je mutualiteit om te kijken of jij de regeling 
verhoogde tegemoetkoming kan krijgen.

Als je recht hebt op de verhoogde 
tegemoetkoming dan staat dat op de 
kleefbriefjes van de mutualiteit. 

De code: xx1/xxx betekent dat jij recht hebt op 
een verhoogde tegemoetkoming. Je krijgt dan 
meer geld terug van de mutualiteit.

Wat is de sociale 
maximumfactuur?

De sociale maximumfactuur (MAF) is een 
systeem dat ervoor zorgt dat elk gezin niet 
meer moet uitgeven aan medische kosten dan 
een bepaald maximumbedrag. 

Dat bedrag is afhankelijk van je 
gezinsinkomen. De mutualtieit berekent dit 
elk jaar opnieuw. Verdien je weinig, dan is dat 
maximum ook veel lager. Als de kosten voor 
je gezin in de loop van het jaar dat maximum 
bereiken, dan betaalt je mutualiteit de kosten 
die er later nog bijkomen volledig terug.

Voor wie is het?

Voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming.

Hoe kan ik dat aanvragen?

Je moet hier niets voor doen. Als je 
aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming 
is goedgekeurd, krijg je automatisch dat 
voordeel. De mutualiteit brengt dat in orde.

Welke kosten tellen voor de 
maximumfactuur?

Onder andere:

• remgeld voor raadpleging bij dokters, 
tandartsen, kinesitherapeuten, 
verpleegkundigen en andere zorgverleners

• remgeld voor bepaalde medicijnen
• remgeld voor operaties en onderzoeken
• een deel van de ziekenhuiskosten

Maak een afspraak met je mutualiteit om dit te 
bespreken.
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Ik maak een afspraak bij de mutualiteit. 

Zij kijken of ik recht heb op bepaalde financiële voordelen.

• Verhoogde tegemoetkoming
• Regeling sociale derdebetaler
• Sociale maximumfactuur (MAF)
• Extra voordelen, bv. korting openbaar vervoer

BETAALBAARHEID VAN DE ZORG
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Ja? Dan krijg ik kleefbriefjes met de code xx1/xxx.

Ik ga naar de huisdokter. Ik geef een kleefbriefje.

• Ik betaal minder.
• Ik betaal enkel remgeld.

De huisdokter krijgt de rest van het geld van de mutualiteit of de Hulpkas. 


