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Geachte mevrouw, mijnheer,  

 

Onlangs verzonden wij via e-mail de toekenningen  van bepaalde duur (de éénmalige middelen – 1MM) in 

te zetten  voor bijkomende tewerkstelling vanaf juni tot december 2017. Gezien er voldoende budget was 

beslisten de beheerders van het fonds  hiervoor heel wat middelen vrij te maken.  Net als vorig jaar kan 

elke v.z.w. intekenen en krijgt volgens het aantal tewerkgestelde werknemers (gegevens RSZ-2015) een 

toekenning van minstens 1 vte voor één maand (dit is financiering voor 164,67 uren). Hoe meer 

werknemers, hoe groter de toekenning en hoe meer gepresteerde uren het fonds zal financieren. 

Vorige jaren werden ook éénmalige middelen toegekend en konden deze ingevuld worden vanaf juli. Dit 

jaar kan dat dus een maand eerder, vanaf 1 juni. Om in te tekenen op deze middelen bezorgt u ons het 

aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terug tegen 1 augustus. Vooraf heeft u dit overlegd 

met de werknemers(-vertegenwoordigers) binnen de organisatie en u bezorgt ons hiervan het verslag (of 

uittreksel ervan).    

Hoe u de middelen kan invullen, staat in de mailing met de toekenning te lezen. Zodra u een werknemer 

aanwerft of bijkomende uren heeft gegeven, bezorgt u ons dit formulier samen met een kopie van de 

arbeidsovereenkomst. Indien u niemand extra aanwerft of bijkomende uren geeft en er m.a.w. geen 

bijkomende tewerkstelling is gerealiseerd dit jaar, heeft uw organisatie geen recht op deze middelen. U 

kan de middelen ook niet overdragen naar volgend jaar. 

Begin oktober en begin december kijken wij na welke organisaties één of meerdere werknemers 

opgegeven hebben in het kader van de éénmalige middelen. Deze organisaties zullen dan het voorschot 

van 94% van het toegekend bedrag uitbetaald krijgen. Zowel het aanvraagformulier als het formulier voor 

de aangifte van de tewerkstelling kunnen als word-document van onze site gedownload worden. 

 

Dit jaar heeft u normaal gezien reeds twee kwartaalstortingen ontvangen: de eerste in januari, de tweede 

in april. De berekeningen van de beide kwartaalvoorschotten zijn nog gebaseerd op een loonplafond van 

40.562 € per VTE. Naar aanleiding van de recente verhoging van dit loonplafond, heeft u recht op een 

extra bedrag. Deze  bijkomende storting mag u in de loop van deze maand verwachten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

http://www.vspf.org/?action=onderdeel&onderdeel=26&titel=Sociaal+Fonds+VOHI+paritair+comit%C3%A9+319.01
http://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/Aanvraagformulier1MM2017.pdf
http://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/FormulierSM-1MM2017.pdf


 

Liesbeth Herremans - Lieven Claeys - Peter Vanden Driessche 

Met tijdelijke ondersteuning van Heidi De Bou en Filip Hubloue  
 

 


