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VOORDELEN VERBONDEN  
AAN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING  
VOOR GEZONDHEIDSZORGEN (VT)

Benaming Aanvragen Extra

1 NMBS - kortingskaart 
verhoogde 
tegemoetkoming

Aan het loket van een NMBS-
station samen met attest VT1

Je kan reizen aan de helft van de prijs.
Je levenspartner en de personen ten laste  hebben ook recht op 
de kortingskaart.

2 De Lijn In De lijnwinkel met attest VT² Je ontvangt korting op een jaarabonnement. Er is een extra 
korting voorzien voor:

 -  Asielzoekers;
 - Mensen met leefloon;
 -  Mensen met inkomensgarantie voor ouderen;
 -  Jongeren in begeleid zelfstandig wonen.

3 Verwarmingstoelage 
stookoliefonds

Via het Welzijnhuis3 Aanvraag bij het Welzijnhuis en dit binnen de 60 dagen na 
levering van de brandstof. 
De levering moet tussen 1 januari en 31 december gebeurd zijn.

Meer info: www.verwarmingsfonds.be/ 

4 Bijdragevermindering 
zorgpremie Vlaamse 
sociale bescherming

De zorgkas waarbij u bent 
aangesloten – toekenning 
gebeurt automatisch.

Je betaalt jaarlijks een lagere bijdrage als je op 1 januari 
voorafgaand aan de betaling van de bijdrage recht hebt op 
de VT.

1 VT = verhoogde tegemoetkoming
2 Attest VT te verkrijgen via loket ziekenfonds
3 Welzijnhuis – Gasthuisstraat 10 te 8800 Roeselare

https://www.verwarmingsfonds.be/  
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5 Sociaal tarief voor 
telefoon, gsm of 
internet 

Bij je telefoonmaatschappij Je ontvangt een korting op je abonnement.

Voor wie?
• Vanaf 65 jaar + inkomstenvoorwaarde
• Vanaf 18 jaar: erkenning handicap + inkomstenvoorwaarde

Voor personen die werken met een herlaadkaart is er ook een 
extra beltegoed.

6 Provinciebelastingen Provincie West- Vlaanderen – 
toekenning gebeurt automatisch

Je betaalt jaarlijks een lagere bijdrage als je op 1 januari van het 
aanslagjaar recht hebt op de VT.

7 Sociale derde 
betalersregeling + 
verlaagd remgeld

 Via de zorgverlener Je kan een attest VT of klevertje ziekenfonds geven aan je 
zorgverlener. 

Je betaalt dan enkel je persoonlijk aandeel of remgeld.

8 Gratis energiescan Bij je
netbeheerder Fluvius/via de 
energiesnoeiers

Meer info: www.weerwerk.be/nl/energiesnoeiers
Zitdag energiesnoeiers in het welzijnshuis:  
welzijnswijzer.roeselare.be/energiesnoeiers

http://www.weerwerk.be/nl/energiesnoeiers
https://welzijnswijzer.roeselare.be/energiesnoeiers 
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9 Iedereen verdient 
vakantie

Via DMW4,
Welzijnhuis, CAW, VOC Opstap

Meer info:
netwerk.iedereenverdientvakantie.be/aanbod  

10 Gemeentelijke 
voordelen:
 - Vrijetijdspas 
Roeselare 
 
 

 - Subsidie aankoop 
restafvalzakken 
incontinentie 
 
 
 

 - Vervoercheques 
vrijetijdspas vf. 18 
jaar

Via het Welzijnhuis, VOC 
Opstap of het CAW, 
Vrijetijdspunt

Via het Welzijnhuis

Via het Vrijetijdspunt

Meenemen:
 - EID-kaart
 - Recentste klevertje ziekenfonds

Verklaring huisarts incontinentieproblematiek of 
thuisdialyse. welzijnswijzer.roeselare.be/goedkopere-
restafvalzakken

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

4 DMW = Dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds

https://netwerk.iedereenverdientvakantie.be/aanbod
https://welzijnswijzer.roeselare.be/goedkopere-restafvalzakken
https://welzijnswijzer.roeselare.be/goedkopere-restafvalzakken
https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/verkeer-en-mobiliteit/vervoercheques 
https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/verkeer-en-mobiliteit/vervoercheques 

