
Bureau Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof 
Adres:   Arabistraat #7, Geyersvlijt 
Tel.#:  459332 
Mob.#:  8746156 
Email-adres: fondsvoorzverlof@gmail.com 

INSTRUCTIES 
 

1) DE REGISTRATIE: 
- De registratieperiode is verlengd tot en met 31 maart 2023.  
- Elke werkgever, met uitzondering van de overheid, dient zijn werknemers te registreren middels het volledig 

ingevulde registratieformulier te mailen naar het Bureau FVO op het e-mailadres: fondsvoorzverlof@gmail.com 
- Het registratieformulier kan worden: 

• Gedownload: via de link op de website of de FB-page van het ministerie van Arbeid, 
Werkgelegenheid en Jeugdzaken. 

• Opgevraagd: door een email te sturen naar fondsvoorzverlof@gmail.com 
- Let wel : 

Bedrijven die zich na de aangegeven registratieperiode registreren, zullen de afdrachten van 
de FVO-premie met TWK (terugrekenend vanaf 01 april 2023) moeten voldoen. 

 
2) DE AFDRACHTEN: 

- De afdrachten zullen per april 2023 plaatsvinden. 
- 1% van het brutoloon van elke werknemer dient te worden afgedragen aan het Bureau FVO, bestaande uit: 

• Een werkgeversbijdrage: minimaal ½ % van het brutoloon van de werknemer, 
• Een werknemersbijdrage: maximaal ½ % van het brutoloon van de werknemer. 

- De FVO-premies worden afgedragen aan het eind van desbetreffende maand op de FVO-bankrekening , 
welke te zijner tijd zal worden bekendgemaakt. 

 
3) DE AANVRAGEN:  

- Het aanvraagformulier kan na de registratieperiode worden opgevraagd via het email-adres van het Bureau 
FVO, t.w.: fondsvoorzverlof@gmail.com. 

- De aanvragen kunnen vanaf begin mei 2023 worden gedaan, middels het aanvraagformulier.  
- De aanvragen dienen 4 weken voordat het zwangerschaps- en bevallingsverlof zal ingaan, worden gedaan 

door de werkgever aan het Bureau FVO. 
 

4) DE UITBETALINGEN: 
- De uitbetalingen vinden, na sceening door het Bureau FVO, plaats aan de hand van de aanvragen gedaan 

door de werkgever. 
- Het Bureau FVO stort het totaal brutoloon van de werknemer over de 16 weken (voor de moeder) en 8 

dagen (voor de vader) zwangerschaps- en bevallingsverlof ineens op de rekening van de werkgever, die de 
uitbetaling naar de werknemer verder geleidt. Vermeldenswaard is echter, dat de (eventuele) 
emolumenten/toelagen en inhoudingen normaal zullen plaatsvinden door de werkgever. 

Let wel: 
Het verstrekken van onjuiste gegevens door de werkgever kan consequenties met zich meebrengen. 
 
Bij eventuele onduidelijkheden kunt u uw vragen mailen naar het email-adres van het Bureau FVO 
(fondsvoorzverlof@gmail.com). 
 
Blijft u de bekendmakingen volgen via de FB-page van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. 
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