De sociale dienst
aan uw zijde

INLEIDING
Deze brochure geeft je een overzicht van enkele nuttige voordelen die de sociale dienst van de
FOD aanbiedt, zoals een hospitalisatieverzekering aan verminderd tarief en een premie voor de
geboorte van je kind.
Heb je het financieel moeilijk, dan kan je terecht bij deze dienst voor advies en begeleiding. In
sommige gevallen krijg je financiële hulp of een sociale lening.
De sociaal assistenten zijn er voor jou, en zullen je altijd gerichte hulp proberen te geven. Aarzel
dus niet om hen te contacteren.
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HOSPITALISATIEVERZEKERING TEGEN EEN
ZEER SCHERPE PRIJS
Actieve werknemers tot 67 jaar kunnen zichzelf en hun gezin, aan een verminderd
tarief, aansluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD.
De FOD komt tussen voor:
› 75% van de jaarpremie volgens de basisformule, voor jezelf
› 50% van de jaarpremie volgens de basisformule voor je kinderen jonger dan
25 jaar, die gedomicilieerd zijn onder hetzelfde dak en waarvoor je
kinderbijslag ontvangt
Kies je een meer uitgebreide en dus duurdere formule, dan komt de FOD tussen voor
dezelfde bedragen als bij de basisformule. Je betaalt zelf dus meer.
Let op! De FOD komt niet tussen in het bedrag van de premie van je partner.
Hoe aanvragen?
› Vul het formulier in: Intra-Just > P&O > Premies en toelages
> Premie hospitalisatieverzekering
› Mail het naar socialedienst@just.fgov.be
De sociale dienst gaat na of je voldoet aan de voorwaarden om je aan te sluiten.
Is dat het geval, dan gaat je aanvraag binnen de vijf werkdagen naar de
verzekeringsmaatschappij.
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Wie moet je contacteren?

Begrafeniskosten

Contacteer de sociale dienst voor algemene info, om je aan te sluiten, je contract te
wijzigen of stop te zetten. Voor algemene info kan je ook terecht op www.fedweb.
belgium.be > verloning en voordelen > extra voordelen > hospitalisatie.

Je kan als actieve of gepensioneerde medewerker rekenen een financiële tussenkomst
van 900 euro door de FOD, als iemand van je gezin overlijdt. Ook als jij zelf komt te
overlijden, kan je gezin rekenen die financiële tussenkomst.

Contacteer de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks voor:
› de aangifte van een ziekenhuisopname
› de betaling van de premie
› de wijzigingen die je wil aanbrengen aan je contract, zoals een
adreswijziging, een nieuwe gezinssamenstelling

Hoe aanvragen?

Voor algemene info over de hospitalisatieverzekering, kan je terecht op www.fedweb.
belgium.be > verloning en voordelen > extra voordelen > hospitalisatie

GEBOORTE EN OVERLIJDEN

› Vul het formulier in: Intra-Just > P&O > Premies en toelages >
Vergoeding voor begrafeniskosten
› Mail het naar socialedienst@just.fgov.be met:
		
› de overlijdensakte
		
› de gezinssamenstelling
		
› de factuur met de begrafeniskosten
		
› een scan van je identiteitskaart
		
› een scan van je bankkaart

Geboortepremie
Ben je (opnieuw) mama of papa geworden? Proficiat! Je krijgt van de FOD een premie
van 100 euro voor je nieuwe spruit.
Hoe aanvragen?
› Vul het formulier in: Intra-Just > P&O > Premies en toelages > 		
Geboortepremie van FOD Justitie
› Mail het naar socialedienst@just.fgov.be, tussen de zevende 		
zwangerschapsmaand en de twaalfde maand na de geboorte. Voeg in je
mail ook een medisch getuigschrift toe, met de vermoedelijke bevallingsdatum
of een kopie van de geboorteakte.
Je ontvangt de premie binnen de twee maanden.
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ZOMERACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
De sociale dienst kan voor verschillende vakantieuitgaven voor je kinderen tijdens de
zomerperiode, financieel tussenkomen. De sociale dienst onderzoekt je aanvraag en
zal nagaan of je voldoet aan de voorwaarden. Zo berekent de sociale dienst de
tussenkomst op basis van het maandelijks netto gezinsinkomen, dat in dit geval niet
hoger mag liggen dan 3800 euro netto, kinderbijslag niet inbegrepen. Denk er ook aan
dat je één van de opvangformules kiest, je kan er dus geen meerdere combineren.

Vakantiekampen, speelpleinwerking, stages
› voor kinderen tussen 3 en 15 jaar
› vrij te kiezen bij welke instelling of organisatie
› enkel voor verblijven in België van maximaal 14 kalenderdagen

Crèches
› voor kindjes van 0 tot 3 jaar
› enkel in uitzonderlijke gevallen waarbij je opvangproblemen hebt tijdens
de zomermaanden. Je hebt bijvoorbeeld extra onkosten omdat de
normale dagelijkse opvang van je kind een bepaalde periode gesloten is
› maximaal 14 kalenderdagen

SOCIALE STUDIELENINGEN
VOOR UW KINDEREN
Het begin van een nieuw schooljaar of academisch jaar brengt vaak kosten met zich
mee die het gezinsbudget aardig kunnen belasten.
Naargelang de beschikbare budgettaire middelen, kan de sociale dienst u eventueel
een sociale studielening toekennen voor uw kinderen die secundair of hoger onderwijs
volgen. Om een sociale studielening te krijgen heb je een sociale en financiële dataanalyse, het advies van het Comité van de sociale dienst en een besluit van de Voorzitter
van het directiecomité nodig.
Wanneer deze periode voor de deur staat, wordt een mededeling (e-comm) naar het
personeel verzonden, met toelichting bij de modaliteiten. De aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op intranet (Home > P & O > voordelen en extra's).
Hoe aanvragen?
Verstuur per e-mail naar de sociale dienst het correct ingevulde formulier (beschikbaar
op intranet) vóór de uiterste datum die vermeld staat in de mededeling aan het personeel
(e-comm).

Speelpleinwerking
› voor kinderen tussen 3 en 15 jaar
Hoe aanvragen?
› Vul het formulier in: Intra-Just > P&O > Voordelen en extra’s > 		
Tussenkomst kinderopvang tijdens de zomer
› Mail het naar socialedienst@just.fgov.be
Stuur je aanvraag volledig én op tijd door, anders behandelt de sociale
dienst ze niet. Wanneer de zomerperiode voor de deur staat, krijg je bericht
via e-comm met alle nodige info over de zomeractiviteiten.
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Hoe sociale begeleiding aanvragen?
› Vul het formulier in: Intra-Just > P&O > Voordelen en extra’s > Studielening
voor je kinderen
› Mail het naar socialedienst@just.fgov.be vóór de datum die vermeld staat in
de e-comm die je in de zomerperiode krijgt, voor het schooljaar begint
Let op! Rechtstreekse financiële hulp van de sociale dienst van de FOD gebeurt enkel
in uitzonderlijke gevallen en hangt af van de beschikbare budgetten. Het adviescomité van de sociale dienst bestudeert je aanvraag grondig, bekijkt je financiële
situatie en geeft de voorzitter van het directiecomité dan een advies. Hij neemt de
uiteindelijke beslissing over je aanvraag.

Contact

SOCIALE BEGELEIDING
Heb je het financieel moeilijk en heb je hulp nodig? De sociale dienst kan je helpen om
oplossingen te zoeken. De sociaal assistent van de dienst gaat eerst na met welke
problemen je juist kampt. Indien nodig stelt hij samen met jou een actieplan op om zo
je problemen aan te pakken. In bepaalde gevallen zal de sociaal assistent je
doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst.
Wat kan een sociaal assistent voor jou doen:
› Je begeleiden wanneer je maatregelen neemt om je situatie te verbeteren,
en om je administratie op orde te krijgen
› Je doorverwijzen naar externe diensten voor tweedelijnsbijstand
› Je eventueel financieel helpen via een tegemoetkoming in medische en
farmaceutische kosten, of via een sociale lening, terug te betalen in
maximum 10 schijven. Een voorbeeld van zo’n lening is een sociale
studielening voor je kinderen.
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› socialedienst@just.fgov.be
› 02 542 73 96: van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u
Op intranet vind je alle informatie over de premies, voordelen en extra’s van de sociale
dienst:
› Intra-Just > P&O > Premies en toelages > Premie hospitalisatieverzekering
› Intra-Just > P&O > Premies en toelages > Geboortepremie van FOD Justitie
› Intra-Just > P&O > Premies en toelages > Vergoeding voor begrafeniskosten
› Intra-Just > P&O > Voordelen en extra’s > Tussenkomst kinderopvang
tijdens de zomer
› Intra-Just > P&O > Voordelen en extra’s > Studielening voor je kinderen
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