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DE SOCIALE SOLIDARITEIT
HEEFT OOG VOOR HAAR JONGEREN
(Artikel overgenomen uit “ Het Spoor” april 2008)

De Sociale Solidariteit heeft speciale aandacht voor haar jonge aangeslotenen,
zowel kinderen van werknemers van de NMBS-Groep, als de jonge werknemers zelf.
Zij kunnen rekenen op hulp en ondersteuning op sociaal én geneeskundig vlak.

De Sociale Solidariteit houdt de vinger aan de pols en stemt haar
tegemoetkomingen af op de steeds evoluerende behoeftes van deze groep
jongeren.

Daarom voorziet de Sociale Solidariteit naast haar gebruikelijke activiteiten zoals de
organisatie van vakantieverblijven voor kinderen, nu ook in voordelen die beter
beantwoorden aan de noden van vandaag, zoals de giften bij het begin van een
schooljaar, de tussenkomst voor extra-murosactiviteiten, de vestigingshulp, …

De acod maakt deel uit van het Nationaal Comité Sociale Werken en het Nationaal
Subcomité van Sociale Werken. In deze paritaire overlegorganen wordt overlegd
over het in stand houden en het invoeren van nieuwe voordelen en
tegemoetkomingen.
In het maandblad van de Mutualiteit van de spoorwegbediende “Het Spoor” wordt
maandelijks bericht over deze voordelen en tegemoetkomingen.
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NIET-MEDISCHE VOORZIENINGEN

Ö Vestigingslening
Een renteloze lening van 2500 euro wordt toegekend aan de bediende in actieve
dienst die de leeftijd van 35 jaar niet overschreden heeft en die ofwel het ouderlijke
huis verlaat om zich zelfstandig te vestigen, ofwel een gezin sticht terwijl hij voorheen
alleen leefde.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 46
E-mailadres: socialehulp@b-holding.be

Ö Geboortegift: 186 euro bij de geboorte of de adoptie van een kind.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 46
E-mailadres: socialehulp@b-holding.be

Ö Speelpleinen en stages gedurende de maanden juli en augustus: een financiële
tegemoetkoming van 3 euro per dag, in voorkomend geval beperkt tot het werkelijk
betaalde bedrag.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 46
E-mailadres: socialehulp@b-holding.be
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Ö Vakantieverblijven voor kinderen: een belangrijke vermindering op de prijs van de
verblijven die georganiseerd worden door de Sociale Solidariteit.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 49
E-mailadres: vakanties@b-holding.be

Ö Studiebegeleiding: het inrichten van verblijven die er speciaal op gericht zijn om
kinderen tot de leeftijd van 16 jaar te helpen bij studieproblemen.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 49
E-mailadres: vakanties@b-holding.be

Ö Gift bij het begin van het schooljaar: er wordt een bedrag van 85 euro toegekend
aan de kinderen van 6 jaar en 125 euro aan de kinderen van twaalf jaar.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 46
E-mailadres: socialehulp@b-holding.be

Ö Extra-murosactiviteiten: een tegemoetkoming van 25 euro per jaar ten gunste van
de kinderen uit het lager onderwijs die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.
Deze activiteiten worden door de school georganiseerd en duren langer dan één
schooldag.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 46
E-mailadres: socialehulp@b-holding.be
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Ö Studielening: deze renteloze lening wordt toegekend aan meerderjarige
studenten voor een maximum bedrag van 4000 euro.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 46
E-mailadres: socialehulp@b-holding.be

Ö Vrijetijdsbesteding: mogelijkheid tot aansluiting bij verenigingen en clubs die door
de Sociale Solidariteit erkend worden en heel wat intellectuele en sportieve
activiteiten aanbieden.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 48.
E-mailadres: vrijetijdsbesteding-loisirs@b-holding.be

Ö Gehandicapte kinderen: gehandicapte kinderen of kinderen die aan een ernstige
aandoening lijden kunnen genieten van heel wat tegemoetkomingen die speciaal
voor hen bestemd zijn.

Bureau H-HR.362/S. 53
Tel.: 02/525 35 46
E-mailadres: socialehulp@b-holding.be
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MEDISCHE VOORZIENINGEN
Ö Hospitalisatieverzekering: samen met de tussenkomsten van de
verzekeringsmaatschappij Ethias, neemt de Sociale Solidariteit het geheel van de
wettelijke remgelden, die vermeld staan op de factuur van een ziekenhuisopname,
ten laste.

Bureau H-HR.361/S. 53
Tel.: 02/525 21 37
E-mailadres: hospitalisatieverzekering@b-holding.be

Voor bijkomende informatie over de hierna vermelde voorzieningen kunt u terecht
bij de contactpersonen van de gewestelijke geneeskundige centra:

Gratis
telefoonnr.

E-mailadres

GGC Brussel

0800/95 480

ggcbrussel@b-holding.be

GGC Antwerpen, Hasselt en Mechelen

0800/95 481

ggchasselt@b-holding.be

GGC Brugge en Gent

0800/95 483

ggcbrugge@b-holding.be

In de gewesten is de acod vertegenwoordigd in de Gewestelijke Comités Sociale
Werken

Ö Brillen en contactlenzen: de bijdrage is vastgelegd op 40 euro voor brilmonturen,
30 euro voor brilglazen en 70 euro voor contactlenzen.

Ö Orthopedische schoenen en zolen: het wettelijke persoonlijke aandeel wordt ten
laste genomen.

Ö Tandverzorging en orthodontie: bijkomende tegemoetkomingen bovenop deze
die voorzien zijn in het wettelijke stelsel.
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Ö Logopedie: een tegemoetkoming van 20, 10 of 5 euro per behandeling in de
kosten die niet door de Kas der geneeskundige verzorging worden terugbetaald.

Ö Psychologische begeleiding van een kind: de financiële tussenkomst heeft
betrekking op de individuele psychologische dienstverlening aan kinderen tot de
leeftijd van 18 jaar (per behandeling: 90 % van het honorarium met een maximum
van 18 euro voor rechthebbenden op een verhoogde terugbetaling (RVV) en 75 %
van het honorarium met een maximum van 15 euro voor de gewone
rechthebbenden).

Door de vastberadenheid van ACOD werd, op het Nationaal Subcomité
Sociale Werken van 27 oktober 2008,

een tegemoetkoming in de kosten van een
sportabonnement verdedigd en goedgekeurd.
Deze tegemoetkoming bedraagt 20€ per kalenderjaar
rechthebbende KGV vanaf de leeftijd van 5 jaar.

en

per

In voorkomend geval wordt de tegemoetkoming beperkt tot het
werkelijk door de rechthebbende betaalde bedrag.
De positieve respons die wij van onze leden krijgen is bijzonder groot.
Ondertussen werden al tal van aanvragen tot tegemoetkoming
ingediend bij de betrokken dienst H-HR 361-sectie 53, Frankrijkstraat 85,
1060 Brussel (02/525.35.96 – 911/535.96).
Aanvraagformulieren kunnen worden gedownload via intraweb (link HR)
of aangevraagd via de gewestelijke geneeskundige centra.
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Nota’s

acod-spoor
Fontainasplein 9-11
1000 Brussel
Tel.: 02 508 59 18
Fax.: 02 508 58 18

www.acod-spoor.be
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