Het Omnio-statuut
Lage inkomsten ?
Hoge medische kosten ?
Omnio kan u helpen !

Wat is Omnio ?
Verhoogde tegemoetkoming…

Het Omnio-statuut is een uitbreiding van de verhoogde
tegemoetkoming voor medische prestaties (arts,
tandarts, kine, apotheker, hospitalisatie,…) door het
ziekenfonds. De persoonlijke bijdrage (of het remgeld)
die u voor die prestaties betaalt is dan merkelijk lager.
…voor bepaalde gezinnen…

Voortaan kunnen bepaalde gezinnen er een beroep op
doen, die er vroeger niet voor in aanmerking kwamen.
…ingesteld vanaf 1 april 2007

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf maandag 2
april 2007. Als men de Omnio-voordelen wil genieten
vanaf 1 juli 2007 moet een geldige aanvraag ingediend
zijn tussen 2 april en 30 juni 2007. Het recht op de
hogere tegemoetkoming blijft, op basis van die eerste
aanvraag, in principe (als de inkomensgegevens na
controle correct blijken) geldig tot 31 december 2008.

Omnio vervangt NIET het bestaande
systeem van verhoogde tegemoetkoming.

Indien u al geniet van de verhoogde tegemoetkoming
(RVV, ex WIGW) behoudt u dit recht. Het Omniostatuut belangt u niet aan en u moet dus NIET naar uw
ziekenfonds gaan. Ook voor de bijkomende rechten
(bv. korting NMBS,...) verandert voor u niets.

Voor wie is het Omnio-statuut
bedoeld ?
Omnio is bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen… met een moeilijke financiële
gezinssituatie. Het criterium voor het Omnio-statuut is
het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen. Voor een
aanvraag ingediend in 2008 moet het jaarlijks brutogezinsinkomen in 2007 lager zijn dan 13.543,71 EUR,
verhoogd met 2.507,30 EUR per gezinslid ander dan
de aanvrager.

• Bruto belastbaar inkomen zoals bepaald in
de reglementering betreffende de verhoogde
tegemoetkoming
• Periode voor de inkomens die in aanmerking
komen : het jaar vóór de aanvraag
• Gezin : één of meer personen die officieel op
hetzelfde adres samenwonen (al of niet met
familieband) op 1 januari van de aanvraag

Voorbeelden van gezinnen
en van de berekening
van het grensbedrag
voor het belastbaar bruto
gezinsinkomen
• Man en vrouw:

Het grensbedrag voor Omnio is 16.051,01 EUR
(13.543,71 EUR + 1 keer 2.507,30 EUR)
• Vrouw + haar dochter en diens vriend
+ grootmoeder:

Het grensbedrag voor Omnio is 21 .065,61 EUR
(13.543,71 EUR + 3 keer 2.507,30 EUR)
• Alleenstaande:

Het grensbedrag voor Omnio is 13.543,71 EUR

Hoe kunt u het Omnio-statuut
aanvragen en vanaf wanneer ?
Via een formulier dat bij de ziekenfondsen beschikbaar zal zijn vanaf maandag 2 april 2007. U kan
de aanvraag dus niet vroeger indienen. Een lid van
uw gezin dient de aanvraag in voor het hele gezin.
De aanvrager bezorgt die aan zijn ziekenfonds.

Het formulier heet “Verklaring op erewoord”.
Alle gezinsleden moeten dat formulier
invullen. Daarbij moet u de laatste aanslagbiljetten en andere inkomensbewijzen
(bv. maandelijkse loonfiches, loonfiches
281 .10, …) voor alle gezinsleden voegen.

Wat gebeurt er als u inkomens
hebt meegedeeld lager dan het
grensbedrag en later blijkt dat
de inkomens hoger zijn ?
Als u het Omnio-statuut ten onrechte hebt gekregen
omdat u lagere inkomens hebt aangegeven dan
uw reële inkomens moet u wat u onterecht hebt
ontvangen terugbetalen. Als bovendien zou blijken
dat uw verklaring op erewoord bedrieglijk was (vrijwillig weglaten van inkomens), kan u ook een administratieve geldboete krijgen.

Meer info ?
Meer informatie zal beschikbaar zijn op de websites van de ziekenfondsen en het RIZIV
(www.riziv.be).
Vanaf maandag 2 april 2007 kunnen de personen die in aanmerking komen voor het Omniostatuut bij hun ziekenfonds terecht voor verdere informatie.
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