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Betreft :     notie samenwonende 
 
 
Definitie van de samenwonende in het kader van de verhoogde tegemoetkoming en de 
maximumfactuur.  
 
In het kader van de verhoogde tegemoetkoming wordt het gezin samengesteld uit de aanvrager, zijn 
niet feitelijk gescheiden of niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of zijn samenwonende en hun 
personen ten laste. Er zal dus rekening gehouden worden met hun inkomens voor de toekenning van 
de verhoogde tegemoetkoming na inkomensonderzoek

1
. 

 
De samenwonende is de persoon met wie de rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming 
samenwoont op basis van de gegevens van het Rijksregister, met uitsluiting van de bloed- of 
aanverwant tot en met de 3

e
 graad, en met wie hij een feitelijk gezin vormt. Die situatie wordt 

vastgesteld door een verklaring op erewoord.  
M.a.w. de betrokkene dient uitdrukkelijk te verklaren dat de persoon zijn levenspartner is.
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Voor het toepassen van de maximumfactuur wordt in principe rekening gehouden met het 
Rijksregistergezin, d.w.z. alle personen die op 1 januari van het jaar op hetzelfde adres wonen.

3
 Om 

te kunnen genieten van de maximumfactuur moet een welbepaald bedrag aan uitgaven (remgelden) 
zijn bereikt gedurende het jaar. Het te bereiken bedrag van de remgelden verschilt in functie van het 
netto jaarinkomen van het gezin.
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Volledigheidshalve delen wij ook mee dat binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging een hoedanigheid bestaat van samenwonende ten laste. De samenwonende van een 
gerechtigde op geneeskundige verzorging kan dus aangesloten worden als persoon ten laste bij het 
ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden.  
De definitie van samenwonende ten laste is de persoon met wie de gerechtigde samenwoont 
overeenkomstig de gegevens uit het Rijksregister.  
De aansluiting als samenwonende ten laste is evenwel niet mogelijk wanneer de betrokken 
gerechtigde een echtgenoot ten laste heeft of wanneer de echtgenoot, zelf gerechtigde, onder 
hetzelfde dak woont als de gerechtigde ten laste van wie de aansluiting als samenwonende wordt 
gevraagd. Een gerechtigde kan ook maar één samenwonende ten laste kan hebben.
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1
 Wij merken op dat er ook een automatische toekenning van het recht op de verhoogde 

tegemoetkoming bestaat (op basis van het genot van een bepaald voordeel of situatie bv. leefloon). In 
dat geval is er geen inkomensonderzoek.  
2
 Artikel 25 van het KB van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 

3
 Artikel 37decies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
4
 Speelt enkel bij de inkomensmaximumfactuur en niet bij de sociale maximumfactuur. Dat laatste 

wordt toegepast wanneer het gezin geniet van de verhoogde tegemoetkoming en wanneer een bedrag 
van 468,18 EUR aan remgelden is bereikt.  
5
 Artikel 123 en 124 van het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
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