Gezamenlijk Departement Human Resources | SodiGent vzw EVA

In toepassing van het reglement van Sodigent vzw EVA, vraag ik een sociaal onderzoek
aan in verband met de medische-sociale en financiële gegevens verstrekt door
ondergetekende:
- NAAM + voornaam aanvrager: ..............................................................................................
ADRES: ..................................................................................................... TEL:.......................
GEBOORTEDATUM: ..................................... RIJKSREGISTERNUMMER: ................................
DIENST + BEROEP: .................................................................................................................
JAAR INDIENSTTREDING: ..................................... JAAR UITDIENSTTREDING:.......................
- BURGELIJKE STAAT:................................................................................................................
NAAM EN GEBOORTEDATUM ECHTGENO(O)T(E) of SAMENWONENDE
PARTNER: ..............................................................................................................................
- KINDEREN TEN LASTE (Naam + geboortedatum): ................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
- AANTAL PERSONEN TEN LASTE: ............................................................................................
- INKOMSTEN: - Lonen: ........................................................................................................
Pensioenen (stads- en privé-): ..................................................................
Overlevingspensioen: ................................................................................
Renten (arbeidsongeval, oorlogsslachtoffer/- invalide…): ……………………
……………………………………………………………………………
- Roerende/onroerende goederen: ............................................................
- Andere: ......................................................................................................
-MUTUALITEIT:
-HOSPITALISATIEVERZEKERING:

0 naam maatschappij: ..............................................
0 geen verzekering
-FINANCIELE INSTELLING + IBAN-nummer + BIC-code ...........................................................
………………………………………………………………………………………………..
(Graag uw Europees bankrekening invullen a.u.b. Uw bank kan u dit bezorgen.)
Hierbij geef ik Sodigent de volmacht tot controle van de medische uitgaven en
bovenvermelde gegevens. Bijkomende bewijsstukken kunnen door SodiGent gevraagd
worden. Bij vaststelling van onjuiste gegevens zal geen financiële steun worden toegekend
en zullen de ten onrechte ontvangen vergoedingen teruggevorderd worden.
Gent,

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

De aanvrager, handtekening

Stad Gent – SodiGent vzw EVA| Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Postadres:
Bezoekadres: De Stroom – Franklin Rosseveletlaan 1 | 9000 Gent | 09 266 53 80
sodigent@stad.gent | www.sodigent.gent
Bereikbaar: Bus 5/52/53/54/55/57/58 /6/8/20/42/44/48/70/71/72/74/76/77/78 - Tram 2/4
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken.
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Wat en voor wie?
Sodigent EVA vzw wil haar leden en hun gezin financieel ondersteunen wanneer medische uitgaven het
(gezins-) budget ernstig onder druk zetten.
Behoren tot deze uitgaven:
 Medische uitgaven die gebeurd zijn binnen het gezin van het lid;
 Gezinszorg;
 Kraamzorg.
Behoren niet tot de uitgaven:
 Esthetische ingrepen, die niet om medische/reconstructieve (correctie misvormingen die
aangeboren zijn of die werden veroorzaakt door een ongeval, ziekte of operatie) redenen worden
uitgevoerd;
 Een verblijf in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of een home
 Een verblijf in een hersteloord;
 Alle gemaakte kosten door de vrije keuze voor een éénpersoonskamer;
 Hospitalisatie in geval de aanvrager (of desbetreffende gezinslid ten laste) geen
hospitalisatieverzekering heeft.
Uitzondering: het toegetreden lid (of desbetreffend gezinslid ten laste) dat in de wachttijd zit om
zijn recht op hospitalisatieverzekering te openen, kan ondersteund worden volgens de bepalingen
opgenomen in het reglement.
Hoe?
Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:
 Het volledig ingevulde aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld via de consulent of de
website van Sodigent. Het aanvraagformulier bevat ook een akkoordverklaring met een sociaal
financieel onderzoek.
 Laatste loonfiche/pensioenfiche.
 Laatste loonfiche/pensioenfiche van partner (indien van toepassing).
 Maandelijkse vaste uitgaven; zoals huishuur/hypothecaire lening, elektriciteit, gas, water,
telefonie en internet
 Afrekeningen en afbetalingen
 Bewijs tussenkomst(en) van andere instellingen zoals verzekeringen, ziekenfondsen en sociale
fondsen.
Na het indienen van deze documenten en dit aanvraagformulier zal de consulent u contacteren voor een
gesprek. De consulent gaat na of de aanvrager al dan niet in aanmerking komt en maakt hiervan een
verslag dat voorgelegd wordt aan het dagelijks bestuur
Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
De tussenkomst is afhankelijk van het maandelijks leefgeld (leefgeld= alle maandelijkse inkomsten – alle
vaste maandelijkse uitgaven) . Meer toelichting over inkomsten en uitgaven wordt tijdens het eerste
gesprek gegeven.
Leefgeld alleenstaande:
Tussen 750 euro en 500 euro = tussenkomst van 25 % op het betaalde remgeld
Minder dan 500 euro = tussenkomst van 50 % op het betaalde remgeld
Leefgeld koppel:
Tussen 1.000 euro en 750 euro: tussenkomst van 25 % op het betaalde remgeld
Minder dan 750 euro: tussenkomst van 50 % op het betaalde remgeld

