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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Tijdens de raad van beheer van maandag 7 mei beslisten de beheerders van het fonds om dit jaar voor een 

totaal aan 86,5 voltijds equivalenten te verdelen aan toekenningen van bepaalde duur. Met deze éénmalige 

middelen kunnen alle organisaties dit jaar nog vanaf 1 juni gedurende minstens 1 maand een extra 

werknemer (bijvoorbeeld een student tijdens de zomervakantie) voltijds aanwerven. Hoe groter de 

organisatie, des te meer éénmalige middelen werden toegekend. De verdeelsleutel is immers gebaseerd op 

het arbeidsvolume van de vzw volgens de RSZ-gegevens van 2016.    

We bezorgen zo spoedig mogelijk via mail de concrete toekenning per v.z.w. Om in te tekenen op deze middelen 

bezorgt u ons een aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terug tegen 1 augustus. Samen met het 

aanvraagformulier bezorgt u ons het akkoord van de werknemersvertegenwoordigers. Heeft u geen overleg meer 

met de personeelsvertegenwoordigers, bezorgt u ons het verslag en akkoord nadien. Zodra u een bijkomende 

werknemer aanwerft of iemand meer uren heeft gegeven, bezorgt u ons het volledig ingevulde formulier voor 

aanwerving terug samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst. Beide formulieren kunnen als word-

document van onze site gedownload worden. Na controle van de door u opgegeven werknemers (code 1MM) 

zullen wij in oktober een voorschot van 94% van het toegekend bedrag uitbetalen.  

Deze week mag uw organisatie van ons ook een bedrag op de bankrekening verwachten met vermelding 

‘bijstorting n.a.v. verhoging subsidieplafond’. Het eerste kwartaalvoorschot dat u in januari van ons heeft 

ontvangen werd immers nog berekend op basis van het subsidieplafond van 43.000 €. Dit werd in de loop 

van maart retroactief verhoogd naar 43.500 € per VTE.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

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

Met tijdelijke ondersteuning van Filip Hubloue  

 

http://www.vspf.org/?action=onderdeel&onderdeel=26&titel=Sociaal+Fonds+VOHI+paritair+comit%C3%A9+319.01
https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/Aanvraagformulier1MM2018.docx
https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/FormulierSM-1MM2018.docx
https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/FormulierSM-1MM2018.docx

