
Schriftelijke Vraag van dhr. Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen aan de 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
 

In het kader van de toekenning van het recht op omnio of verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming (VT), en ook voor de bepaling van de inkomenscategorie 
voor de inschrijving van residenten, wordt o.a. rekening gehouden met het kadastraal 
inkomen. 

De VT-grens bedraagt momenteel € 16306,33, vermeerderd met € 3018,74 voor de 
eventuele levenspartner en per eventuele persoon ten laste.  
De omnio-grens bedraagt momenteel € 15606,71, vermeerderd met € 2889,22 per 
gezinslid (op 1 januari). 

Bij het kadastraal inkomen van het eigen woonhuis geldt een vrijstelling. 

Bij een tweede (en derde, vierde, …) woning – verhuurd voor particulieren of niet 
verhuurd - (fiscale code 106), wordt er rekening gehouden met het KI x 1,40 x index. 

Er wordt dus niet gekeken naar de effectief ontvangen huur, noch naar het feit dat wie 
minstens 2 eigendommen bezit, normaal gezien toch over de nodige kapitalen beschikt. 

Iemand die enkel leeft van huurgelden (en bv 10 woningen bezit met elk een KI van € 
600), komt wél in aanmerking. Deze persoon heeft dus een zeer groot inkomen, betaalt 
geen sociale bijdragen, en geniet het recht op VT of omnio.  
(In het voorbeeld van iemand die 10 woningen bezit met een KI van € 600,  

- wordt er rekening gehouden met  
10 x € 600 x index 1,579 x 1,40 = € 13263,60 (= onder de VT-grens) 

- wordt er geen rekening gehouden met de eventuele huurinkomsten (en het feit dat 
iemand het nodige kapitaal bezit als hij 10 woningen heeft kunnen kopen)  
Als de persoon zijn 10 woningen zou verhuren aan € 500 per maand, komt dit op een 
bedrag aan huur van in totaal € 60.000 per jaar. (= boven de VT-grens). 

Ondanks dit hoge inkomen geniet dit lid VT, en alle bijkomende voordelen (qua 
provinciebelasting, openbaar vervoer, een verminderde bijdrage aan de zorgverzekering 
(indien VT op 1/1 van het jaar voordien), … 

 

 



• Waarom wordt er bij de toekenning van VT en omnio rekening gehouden met het 
KI van een tweede woning, en niet met bv de werkelijk ontvangen huur ? 

• Is het mogelijk om een andere berekeningsgrond te hanteren voor mensen die 
naast hun eigen woning nog een bijkomende woning (of meerdere woningen) 
bezitten ? Dit komt de sociale rechtvaardigheid ten goede, en zorgt ook voor 
besparingen in de sociale zekerheid (en andere sectoren). 
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