WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU DOEN ?

2022

ONTDEK JOUW VOORDELEN
VIA GSD-V

Goed nieuws!
Je bestuur is aangesloten bij de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
vzw (GSD-V). Daarom kan jij genieten van enkele
voordelen.
Meer zelfs, niet enkel jij kan recht hebben op de
voordelen. Ook je gezinsleden kunnen een beroep
doen op onze diensten. In deze brochure willen we
je graag wegwijs maken in ons aanbod.

1. Premies bij belangrijke gebeurtenissen
2. Aantrekkelijke kortingen met PlusPas
3. Een helpende hand bij problemen
4. Goedkoper op vakantie met Pollen
5. Tussenkomsten in medische kosten

PREMIES BIJ BELANGRIJKE
GEBEURTENISSEN

Je hebt recht op de volgende premies via GSD-V.
Als je trouwt of wettelijk gaat samenwonen: € 100
Als je een kind krijgt of adopteert: € 100
Als je een kind (<21 jaar) hebt met een aandoening: jaarlijks € 100
Als je met pensioen gaat: € 250
Bij het overlijden van: - een actief personeelslid: € 250
- een gezinslid van een actief personeelslid: € 250
Als je een vakantie boekt via Pollen: € 5 per kind per dag (maximaal € 50 per
kind per jaar)
Meer info en voorwaarden vind je op www.gsd-v.be.

Hoe vraag je de premie aan?

Binnen de 12 maanden na de gebeurtenis
Via ons ledenportaal of via de aanvraagformulieren op onze website
Gedeeltelijk laten invullen door je personeelsdienst

AANTREKKELIJKE KORTINGEN
MET PLUSPAS

Via de website www.pluspas.be kunnen jij en je familie genieten van stevige
kortingen en speciale aanbiedingen voor onder andere:
Aankoopcheques van verschillende winkels
Tickets voor pretparken, themaparken …
Tickets voor bioscopen, musea, concerten ...
Andere diensten (sport, vakanties, verzekeringen ...)
PlusPas, nu nog handiger en dichter bij jou dankzij
de PlusPas-app voor Android en iOS

PLUSPAS
MEER VOOR MINDER

Vraag de PlusPas-kaart aan
bij je personeelsdienst.

EEN HELPENDE HAND BIJ
PROBLEMEN

GSD-V helpt je als je het emotioneel en/of financieel moeilijk hebt.
Het soort hulp is afhankelijk van je vragen en noden.
We begeleiden je en verwijzen je door
Als je het moeilijk hebt, kunnen wij samen met jou zoeken naar mogelijke oplossingen. Kunnen
we jou niet helpen? Dan verwijzen we je door naar de juiste instanties. We kunnen jullie met
elkaar in contact brengen of de eerste afspraak vastleggen.

Uitzonderlijke financiële tussenkomsten
Heb je het tijdelijk financieel heel moeilijk? Bijvoorbeeld door hoge onverwachte kosten,
onvoorziene omstandigheden, echtscheiding of ziekte?
Neem dan zeker contact met ons op: info@gsd-v.be of 02/215 93 68.
Misschien kunnen we je - na een onderzoek - financieel steunen.

GOEDKOPER OP VAKANTIE
MET POLLEN

Zin om op reis te gaan?
Bij Pollen vzw vind je zeker de bestemming
van je keuze.

Meer info:

www.pollen.be
02/237 01 50
de brochure: vraag ernaar
bij je personeelsdienst

TUSSENKOMSTEN IN
MEDISCHE KOSTEN 2021

Je kan de kosten van 2021 indienen vanaf 01/01/2022 tot en
met 31/12/2022.

Heb jij hier recht op?
Je kan hiervan enkel gebruik maken als je in 2021 bij
een bestuur werkte dat in dat jaar bij ons aangesloten
was.
Onze inkomensgrenzen zijn vrij ruim. Je kan ze
terugvinden op onze website of navragen via je
maatschappelijk assistent.

STAP 1 - wacht tot je in 2022
Alle getuigschriften van 2021 hebt laten verwerken door je mutualiteit (maart/april)
Het aanslagbiljet belastingen voor inkomsten 2020 (aanslagjaar 2021) hebt ontvangen

STAP 2 - voeg volgende documenten verplicht toe aan je aanvraag
Het ingevulde inlichtingenformulier 2021 (te vinden op onze website)
Het volledig aanslagbiljet belastingen (inkomsten 2020/aanslagjaar 2021)
Eén loonfiche uit 2021 (als bewijs van tewerkstelling bij een aangesloten bestuur)
De remgeldtellers 2021 voor jezelf, je partner en de kinderen ten laste in je gezin
(op te vragen bij je mutualiteit)

STAP 3 - voeg volgende documenten toe indien gewenst
Facturen voor kosten OGEN (bril/lenzen of laseroperatie)
Facturen voor kosten OREN (hoorapparaat)
Facturen/attesten voor kosten TANDEN* (orthodontie, tandprothese, tandimplantaat)
Facturen/attesten voor steunzolen, pruik, osteopaat*
* laat je behandelaar een ondertekend/afgestempeld overzicht maken voor het volledig kalenderjaar (naam
patiënt, omschrijving behandeling, data betalingen en betaalde bedragen).

Via welke weg kan je een tussenkomst aanvragen?

Bij voorkeur online via de knop ‘online indienen’ op www.gsd-v.be
Via mail aan info@gsd-v.be
Schriftelijk per post
Via je maatschappelijk assistent op een zitdag

MEER INFO?

Op onze website www.gsd-v.be kan je uitgebreide informatie en de volledige voorwaarden
terugvinden.
NIEUW: de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op onze website. Hier krijg je kort en bondig een
duidelijk antwoord op de meeste van je vragen.
Ook onze medewerkers staan uiteraard steeds voor je klaar:		
		
info@gsd-v.be
		
02/215 93 68		

			

KOM NAAR EEN VAN ONZE
ZITDAGEN

Heb je een vraag of wil je hulp bij het
indienen van je formulieren?
Kom naar één van onze zitdagen in je bestuur of in
een bestuur bij jou in de buurt.
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