
Consumptiecheques PC 319.01

Op basis van de beslissingen van de Vlaamse regering inzake het toepassingsgebied en het budgettair kader, in uitvoering gesteld
bij het decreet van 17/12/2020 en de financieringsbeslissing van 22/12/2020, werd op 20/1/21 in het Paritair Comité  319.01 de CAO
betreffende de toekenning van consumptiecheques gesloten. 

In deze CAO wordt de  uitzonderlijke en eenmalige toekenning van consumptiecheques  bepaald voor alle organisaties binnen
het PC 319.01. U vindt er terug wie recht heeft op deze consumptiecheques en hoe de financiering moet worden berekend. U kan
de betreffende voorwaarden en bepalingen terugvinden op de website van VSPF via volgende link:
https://www.vspf.org/media/docs/VSPFalg/VIA6/319CAOVIA6.pdf.

De financiering van de consumptiecheques voor de organisaties binnen het PC 319.01 wordt beheerd door het fonds sociale
Maribel voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestigingsinstellingen op basis van een verklaring op eer van de werkgever .
Door het invullen van deze enquête voor 8 maart 2021 bezorgt u ons de gegevens die we nodig hebben om de subsidies te kunnen
uitbetalen. Deze gelden als een verklaring op eer.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via consumptiecheque@vspf.org.

Vriendelijke groeten, 
FSM 319.01 voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestigingsinstellingen
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Consumptiecheques PC 319.01

Identificatiegegevens

* 1. Familienaam:

* 2. Voornaam:

* 3. Functie:

* 4. E-mailadres:

Bovenstaande persoon handelt in hoedanigheid van gemachtigde afgevaardigde voor de vzw:

* 5. Organisatie:

* 6. Straat:

* 7. Nummer:

* 8. Postcode:

* 9. Gemeente:
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* 10. RSZ nummer (bestaande uit 12 cijfers, zonder streepjes noch spaties: xxxxxxxxxxxx)

* 11. Bankrekeningnummer (bestaande uit 14 cijfers, zonder spaties: BExxxxxxxxxxxxxx):

* 12. Ondernemingsnummer (=KBO nummer) (bestaande uit 10 cijfers zonder spaties, het eerste cijfer is
0).

13. Dossiernummer(s) bij het fonds (indien gekend):
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Consumptiecheques PC 319.01

Bewijsstuk rekeningnummer

* 14. Geniet u van maribelsubsidies en heeft u een dossier bij het fonds?

Ja

Neen

Druk op "bestand kiezen" en selecteer het juiste document. Toegestane bestandstypen
(pdf/doc/docx/png/jpeg/jpg/gif)

   Geen bestand gekozen

15. Indien u niet geniet van maribelsubsidies en dus niet gekend bent bij het fonds, is het noodzakelijk ons
een bewijs van uw rekeningnummer te bezorgen, vb een rekeninguittreksel (bedragen mag u
onherkenbaar maken). Dit kan u hier opladen. Gelieve uw KBO-nummer te gebruiken als naam van het
bestand.

Bestand kiezen Bestand kiezen
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Consumptiecheques PC 319.01

Verklaring op eer

Voor de berekening van het bedrag van de consumptiecheques waarop een werknemer recht heeft, wordt de periode van 1 april
2020 tot en met 31 december 2020 als referteperiode genomen. Als berekeningsbasis gelden de effectieve prestaties. Conform
de bepalingen in de CAO worden de dagen van arbeidsonderbreking vermeld in artikel 36 van het KB van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en de dagen
van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met effectieve prestaties. Het bedrag aan consumptiecheques wordt pro rata
tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode binnen de referteperiode berekend. Klik hier voor meer uitleg over de
correcte berekening van het aantal vte.

De financiering van de consumptiecheques wordt beheerd door het fonds 319.01 voor de Vlaamse opvoedings- en
huisvestigingsinstellingen op basis van een verklaring op eer van de werkgever  waarin wordt vermeld:

het aantal VTE (inclusief jobstudenten en de gelijkgestelde dagen van jaarlijkse vakantie en tijdelijke werkloosheid ) binnen
de referteperiode waarvoor de cheques werden berekend.
het totaalbedrag van de berekende consumptiecheques dat wordt toegekend (exclusief interim)
het aantal VTE van het interim-personeel van de vzw binnen deze sector in de referteperiode 1/4/2020 t.e.m. 31/12/2020
(indien van toepassing) (puur informatief):

Het aantal VTE wordt afgetoetst door het fonds met het meest recent arbeidsvolume van de RSZ. Enige overschrijding van deze
VTE wordt niet in rekening genomen.

Als gemachtigde afgevaardigde van de organisatie waarvoor ik optreed, verklaar ik op eer:

* 16. Aantal VTE (voltijdse equivalenten) van de werknemers (inclusief jobstudenten en de gelijkgestelde
dagen van jaarlijkse vakantie en tijdelijke werkloosheid) binnen de vzw van deze sector in de
referteperiode 1/4/2020 t.e.m. 31/12/2020 waarvoor de consumptiecheques worden toegekend (tot 2
decimalen na de komma):

* 17. Totaal bedrag van de berekende consumptiecheques die worden toegekend (exclusief interim)
(antwoord op vraag 16 * € 300, exclusief administratiekosten van 5% die afgerekend zullen worden op
factuurbasis, zie toelichting):

18. Aantal VTE van het interim-personeel van de vzw binnen deze sector in de referteperiode 1/4/2020
t.e.m. 31/12/2020 (indien van toepassing) (puur informatief):
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Consumptiecheques PC 319.01

Bewijsstuk CAO consumptiecheques

Indien uw instelling op bedrijfsniveau al een CAO heeft afgesloten met betrekking tot de consumptiecheques zoals omschreven in
artikel 6 § 2 van de CAO van 20/1/21, dan kunnen deze als een voorschot worden beschouwd. De ondertekenende partijen van de
CAO op ondernemingsniveau gaan hierover desgevraagd met elkaar in dialoog zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de
CAO op ondernemingsniveau.

Indien een CAO op bedrijfsniveau werd afgesloten moet die verplicht aan ons worden bezorgd. Dit kan door het document op te
laden in de enquête zelf, of – als dit niet lukt – het bestand per mail door te sturen.

* 19. Is dit het geval voor uw organisatie?

Ja

Nee

Druk op "bestand kiezen" en selecteer het juiste document. Toegestane bestandstypen
(pdf/doc/docx/png/jpeg/jpg/gif)

   Geen bestand gekozen

20. Indien ja, dient u hier het bewijsstuk op te laden: CAO op bedrijfsniveau met betrekking tot de
consumptiecheques

Bestand kiezen Bestand kiezen
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Consumptiecheques PC 319.01

Overlegorgaan

* 21. Beschikt uw organisatie over een overlegorgaan (OR, CPBW, syndicale delegatie)?

Ja

Nee

* 22. Ik verklaar deze verklaring op eer voor te leggen aan het overlegorgaan of aan het personeel van
mijn organisatie.

Ja

U ontvangt uw antwoorden op de bevraging per mail. Deze verklaring op eer dient in zijn geheel ter informatie te worden voorgelegd
aan uw overlegorgaan (indien uw organisatie hierover beschikt) of uw personeel.
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Consumptiecheques PC 319.01

 Verklaring op eer betreffende de juistheid van de meegedeelde gegevens

DD/MM/JJJJ

Datum

DD/MM/JJJJ  

* 23. Datum

* 24. Ik, ondergetekende: (vul uw naam en voornaam in)

* 25. Verklaar de gegevens in deze verklaring op eer voor echt te hebben ingevuld en het bedrag van de
berekende consumptiecheques hierin opgenomen, toe te kennen aan mijn werknemers.

Ja
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Consumptiecheques PC 319.01

Bedankt voor uw deelname

Nog vragen? Contacteer ons via consumptiecheque@vspf.org.

Het FSM 319.01 voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestigingsinstellingen.

Meer weten over VSPF vzw of het FSM voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestigingsinstellingen? Neem eens een kijkje op onze
website: https://www.vspf.org/. U vindt hier ook onze privacy policy terug.
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