Verschillen art. 60§7 voor 1/1/2017 en art. 60§7 vanaf 1/1/2017 (TWE-OCMW)
Toelagen door Vlaanderen betaald ikv TWE OCMW, kalenderjaar 2018
Tussenkomsten
betaald door
Vlaanderen

Art. 60§7
(afgesloten voor
1/01/2017)

Art. 60§7 in TWE (afgesloten
vanaf 1/01/2017)

Toelage art. 60§7
voltijds

Categorie 3 van
het leefloon

Categorie 3 van het leefloon
(Bij stijging van categorie 3 van het
leefloon, zal de toelage afgetopt
worden op het GGMMI)

Toelage art. 60§7
deeltijds

Ongewijzigd
behouden

€ 500/maand
Deze toelage is beperkt tot
maximum 6 maanden.

Verhoogde
staatstoelage art.
60§7 in sociale
economie – voltijds

Maximum
tussenkomst per
VTE: € 25.523,24

Verhoogde
staatstoelage art.
60§7 in sociale
economie – deeltijds

Ongewijzigd
behouden

Maximum tussenkomst per VTE: €
22.584,92
De verhoogde staatstoelage wordt
maximum voor 12 maande per
traject toegekend (afspraak met
POD MI: aanvraag mogelijk voor
365 dagen, verspreid over 24
maanden).
Verhoogde toelage wordt
teruggebracht tot een bedrag
in verhouding tot de
contractueel wekelijks
bepaalde arbeidsduur in de
deeltijdse betrekking.
De verhoogde staatstoelage
gedurende 12 maanden wordt
begrensd tot maximaal 6 maanden
per traject in de deeltijdse
betrekking.

Verhoogde
tussenkomst -25

Ongewijzigd
behouden

Wordt vanaf 1/01/2017 niet meer
toegekend (decreet TWE)

jarigen

Art. 61

Ongewijzigd
behouden

Ongewijzigd behouden

KB 500

Ongewijzigd
behouden

Is niet combineerbaar met TWE
(dubbelfinanciering)

RSZ-korting
werkgeversbijdrage

Ongewijzigd
behouden

Voorschot = bij de start van elke
kalenderjaar ontvangt het OCMW
een kasvoorschot gebaseerd op
het gemiddeld aantal nieuw
opgestarte begeleidingen. Het
voorschot wordt
berekend op een historische reeks.
Berekeningswijze en concreet
bedrag worden in de loop van de
eerste maand van het kalenderjaar
overgemaakt.

Subsidie = de tegemoetkoming die
het OCMW ontvangt in kader van
de
trajectbegeleiding/arbeidsbegeleidi
ng
aangeboden aan de OCMW-cliënt
in art. 60§7 tijdens het traject TWE.

De subsidie bestaat uit twee delen:
een deel inspanning financiering
(3000 euro/jaar/traject) eventueel
aangevuld met een deel
resultaatfinanciering (max 300 +
600
euro/traject). Het OCMW heeft
recht op een maandelijkse bijdrage
van 250 euro/maand traject TWE.
Het traject TWE kan maximum 2
jaar lopen. Het OCMW kan met
andere woorden maximum 24
schijven van 250 euro/traject
ontvangen. De subsidie wordt per
kwartaal uitbetaald.
Na afsluiting van het traject TWE
volgen twee uitstroom metingen.
Indien de eerste uitstroom meting
positief is (betrokkene is aan
het werk op de dag volgend op de
dag dat het traject TWE afgesloten
wordt ) ontvangt het OCMW een
vergoeding van 300 euro; indien
de
tweede uitstroom meting positief is
(3 maanden na stopzetting van het
traject TWE) ontvangt het OCMW
een vergoeding van 600 euro.
Deze uitbetaling is voorwaardelijk
en is afhankelijk van hoeveel er
reeds aan compensatievergoeding
werd uitbetaald.

Compensatie = de bijkomende
vergoeding die het OCMW
ontvangt ter compensatie van de
weggevallen RSZ-bijdrage; deze
middelen dienen
te worden ingezet in het kader van
activering. Het OCMW heeft – in
totaal - recht op een vergoeding
van 445 euro voor elke maand dat
de arbeidsovereenkomst art. 60§7
loopt.
In deze compensatie worden de
subsidie en resultaatfinanciering
verrekend.
Het OCMW ontvangt gedurende
de looptijd van de
arbeidsovereenkomst art. 60§7
een voorlopige vergoeding van 150
euro. De eindafrekening van de
compensatie volgt na
de tweede uitstroom meting.

