
 

 

       Maribel WERK(t)                                            Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01  

Nr 40 – juni 2019   

Beste mevrouw, mijnheer,  

Dossiernummer: XXX000 

Naast de verhoging van het subsidieplafond vanaf 01/01/2019 met € 435 tot een bedrag van € 43.935 per vte, beslisten 

de beheerders om zowel nog toekenningen van onbepaalde duur als toekenningen van bepaalde duur (1MM) te 

verdelen. Zowel over de stijging van het subsidieplafond als over de bijkomende toekenningen informeerden wij de 

werkgevers hierover intussen. Bij deze laten wij u de maximale financiering voor 2019 weten.  

 Structurele toekenning (SM1 – SM11) =  ….  u/w 

 Bijkomende toekenning vanaf 1 juni/juli SM12 (*) =  …. u/w     

 Gefinancierde huidige tewerkstelling in VTE: … 

 Middelen van bepaalde duur (*): € …..  

Totaalbedrag 2019 = € ….   

 Minimum aantal te presteren uren op jaarbasis: …..                                                          

 (*) om deze middelen te benutten moet er voldoende bijkomende tewerkstelling gerealiseerd zijn 

Opmerking: de financiering voor de jongeren binnen DLDW of duaal leren en de financiering voor tewerkstelling i.h.k.v. 

Via Vorming Hogerop is niet meegeteld! 

De voorschotten voor het eerste en tweede kwartaal werden nog berekend aan het vorige subsidieplafond. Bij het 

volgende kwartaalvoorschot dat in juli zal worden uitbetaald, zal u een aangepast voorschot ontvangen aan het nieuwe 

subsidieplafond met een bijstorting voor de voorgaande twee kwartalen. Indien uw organisatie een extra toekenning 

SM12 geniet, zal het voorschot pas aangepast worden nadat ons het bewijs van de bijkomende tewerkstelling is 

bezorgd! Het voorschot voor de middelen bepaalde duur zal ten vroegste in oktober gestort worden en ook pas nadat 

ons de effectieve tewerkstelling hiervan is aangeleverd.   

Naar aanleiding van de integratie van de sociale Maribel met de DmfA, willen we u vragen om elke 

arbeidsovereenkomst met een jobstudent (vb voor de 1MM) steeds volledig op te geven aan het fonds, en dus niet 

gedeeltelijk. U dient de arbeidsovereenkomst ook door te geven via uw sociaal secretariaat zodat deze ten laste van het 

fonds kon worden geregistreerd. M.a.w. de arbeidsovereenkomst met een jobstudent is ofwel volledig ten laste van het 

fonds ofwel niet.  

Voor bijkomende vragen kan u steeds contact met ons opnemen: socmar31901@vspf.org 

Met vriendelijke groeten, 

 

Liesbeth Herremans - Lieven Claeys – Sylvie Desfossés - Peter Vanden Driessche 

Met ondersteuning van Filip Hubloue  
 
 

 

http://www.vspf.org/?action=onderdeel&onderdeel=26&titel=Sociaal+Fonds+VOHI+paritair+comit%C3%A9+319.01
mailto:socmar31901@vspf.org

