
 

 

 
Beste werkgever, 
 
Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief beslisten de beheerders van het sectoraal fonds 
Sociale Maribel op 2 maart 2020 om:  

 Het subsidieplafond vanaf 1 januari 2020 te verhogen met 265 € tot € 44.200 per VTE.  

 Voor dit jaar toekenningen van bepaalde duur (de 1MM) te gunnen waarmee u bijkomende 
tewerkstelling kan realiseren vanaf 1 april 2020. 

 
De maximale subsidie-enveloppe bedraagt dit jaar voor uw dossier XXX000 : 
 

Structurele toekenning (SM1-SM12)  in u/w:    ..,..  

Structurele toekenning   in VTE:    ..,..  

Structurele middelen   in euro  ..,.. 

Middelen bepaalde duur (1MM) in euro (*)    ..,..  

 Subsidie-enveloppe 2020  in euro  xx.xxx,xx  

 Minimum prestaties in 2020   in uren  xxx,xx  

 
(*) de toekenning aan 1MM komt overeen met een extra tewerkstelling gedurende 1 maand van    
..,..  voltijdse werknemer(s) of een totaal van minstens   ..,..  te realiseren bijkomende uren. Om in te 
tekenen op deze middelen dient u ons via mail het aanvraagformulier te bezorgen voor 1 mei 2020. 
 
Opmerking: de financiering voor de jongeren binnen DLDW of duaal leren en de financiering voor 
de vervangende tewerkstelling i.h.k.v. Via Vorming Hogerop is niet meegeteld! 
 
Het voorschot voor het eerste kwartaal werd nog berekend aan het vorige subsidieplafond. Bij het 
volgende kwartaalvoorschot dat we volgende maand uitbetalen, zal u een aangepast voorschot 
ontvangen aan het nieuwe subsidieplafond met een bijstorting voor het eerste kwartaal.  
Het voorschot voor de middelen bepaalde duur betalen we pas nadat ons de effectieve 
tewerkstelling hiervoor is aangeleverd én ten vroegste in oktober. 
   
M.b.t. onze formulieren: voor elke nieuwe tewerkstelling of wijziging gebruikt u voorlopig nog steeds 
ons algemeen formulier ‘sociale Maribel PC 319.01’. Voor de aangifte van werknemers met de 1MM 
gebruikt u dit formulier. Ook de andere aanvraagformulieren (functiewijziging, contract bepaalde 
duur, melding arbeidsvolumedaling en herstructurering) blijven nog van toepassing. Het zijn de 
semestriële prestatiestaten die vanaf dit jaar vervallen gezien de fondsen deze gegevens via de DmfA 
binnenkrijgen.    
 
Voor bijkomende vragen kan u steeds contact met ons opnemen: socmar31901@vspf.org 
 
 
PS: gezien de huidige omstandigheden mag u ons de gevraagde verslagen van het 
werknemersoverleg later bezorgen. Dit geldt voor de aanvraag van de 1MM, voor het jaarrapport en 
eventuele andere aanvragen. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het team sociale Maribel: Liesbeth, Koerian, Filip, Lieven, Sylvie en Peter 

         Maribel WERK(t)                                              Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01  
 

https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/TK%20en%20Aanvraagformulier1MM.docx
https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/Aanwerving1MM.docx
mailto:socmar31901@vspf.org

