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Beste mevrouw, mijnheer,  

Gezien de voorbije twee jaar  een voorafname is gebeurd op de inkomsten van dit jaar, zijn de beschikbare 

middelen om bijkomend te verdelen eerder beperkt. Naast het behoud van de structurele tewerkstellingen 

(à rato van ruim 1.800 vte) hebben de beheerders op 2 maart ll. beslist om: 

 Het subsidieplafond vanaf 1 januari 2020 op te trekken met 265 € tot een bedrag van 44.200 € per 

voltijds equivalent.  

 Extra werkgelegenheid te creëren in de sector à rato van 3,33 vte: enkele nieuwe organisaties in de 

sector of organisaties die nog geen toekenning hadden, zullen vanaf 2 maart middelen mogen 

inzetten voor bijkomende tewerkstelling. Concreet zullen 9 v.z.w.’s een loonsubsidie voor ½ vte of 

1/3 vte toegekend krijgen.   

 Een budget voor de gekende éénmalige middelen (1MM) te vrijwaren en te verdelen volgens 

gelijkaardige criteria als de voorbije jaren: nl. het arbeidsvolume binnen de organisatie volgens de 

RSZ-gegevens van 2018.  In de loop van deze maand zullen wij de toekenningen verzenden. De 

tewerkstellingen mogen ingevuld worden vanaf 1 april 2020 met arbeidsovereenkomsten van 

bepaalde duur en ook jobstudenten. Wanneer geen bijkomende tewerkstelling is gerealiseerd, 

zullen de middelen niet verrekend worden in de jaarafrekening.    

Later deze maand mag u van ons nog volgende verwachten: 

 Een bericht voor het jaarrapport 2019; dit houdt het overzicht van de gefinancierde tewerkstellingen 

in samen met onze jaarlijkse enquête.  

 Een specifieke Maribel WERK(t) met de maximale subsidie-enveloppe voor 2020 per dossier; hierin 

zullen naast de structurele subsidie (SM1-SM12) ook de éénmalig toegekende middelen en de 

middelen voor Via vorming Hogerop zijn opgenomen.  

 Informatie vanuit alle fondsen sociale Maribel waarin aangekondigd wordt dat er vanaf dit jaar geen 

trimestriële of semestriële prestatiestaten meer opgevraagd worden. De DmfA zal immers de 

meeste gegevens aanleveren voor de jaarlijkse afrekeningen van de fondsen. Het is m.a.w. zeer 

belangrijk dat u alle tewerkstellingen ten laste van het fonds via de DmfA aangeeft. 

Heeft u vragen, maar ook voor het aanleveren van alle documenten en formulieren, neem contact via 

socmar31901@vspf.org 

Met vriendelijke groeten, 

 

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

Met ondersteuning van Filip Hubloue en Koerian Verbesselt, tijdelijk vervanger van Liesbeth 
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