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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Nieuws over de dotatie voor 2016 … of beter gezegd: voorlopig nog GEEN nieuws!    

In alle jaren sinds het bestaan van de sociale maribel is het nog niet voorgekomen dat de fondsen op dit moment van het 

jaar nog geen zicht hebben op welke middelen beschikbaar zijn het volgend kalenderjaar.  De verklaring hiervoor zijn de 

nog lopende onderhandelingen in het kader van de tax shift. 

Welke de impact hiervan zal zijn op de dotatie sociale maribel is voor de fondsen nog onduidelijk.  

Dit betekent wel dat er nog geen onderhandelingen gestart zijn in de raden van beheer over eventuele bijkomende 

toekenningen en/of een verhoging van het loonplafond. 

 

Wat weten de fondsen wel:  de structurele toekenningen blijven behouden en op basis van de groei van tewerkstelling in 

de sector 319.01 zal de dotatie ook stijgen.  

De middelen die u in de begroting  voor 2016 kan inschrijven zijn dus gelijk aan deze voor 2015, namelijk het bedrag 

naargelang het aantal structureel toegekende VTE, dat niet wijzigt. De financiering per voltijds equivalent blijft tot nader 

bericht dus geplafonneerd op 40.562 €. Wij bezorgen u voorlopig dan ook geen nieuw overzicht van toegekende middelen 

vermits dit identiek is aan dat van 2015.  

 

Voor de jaarlijkse afrekening van de dossiers sociale maribel herinneren we jullie aan de uiterste datum van indiening van 

de prestatiestaat van het tweede semester: deze is 15 februari. Voor het einde van maart bezorgen we elke organisatie op 

basis van de ingediende prestaties dan een voorstel van afrekening 2015. Vergeet geen melding te maken van de invulling 

via de éénmalige middelen én van tewerkstelling(en) binnen het project ‘Via Vorming Hogerop’.  

Werkgevers die ons vroeger – dit is nog in de loop van januari - de nodige gegevens bezorgen, krijgen  van ons ook vroeger  

hun afrekening. In vergelijking met voorgaande jaren is dit een aanpassing in de timing om tegemoet te komen aan de 

vraag van organisaties om vlugger zicht te krijgen op het te verwachten saldo.    

Voor de jongeren tewerkgesteld binnen DLDW tijdens het schooljaar 2014-2015 wordt een aparte afrekening opgemaakt 

en zal u nog voor de kerstvakantie een overzicht ontvangen waarop u aanvullingen en correcties kan aangeven. Begin 

januari verzenden wij de afrekeningen DLDW.   

 

Samen met de afrekening van uw dossier bezorgen wij alle werkgevers tevens deel 1 van het jaarrapport. Dit is het 

overzicht van de tewerkgestelde werknemers in 2015. Deel  2 bij dit jaarrapport bestaat uit de bevraging die we ook dit jaar 

via een online tool (enquête lime survey) zullen verzenden. Beide delen van het jaarrapport dienen besproken en 

goedgekeurd te worden door de werknemers(-vertegenwoordiging).  Het jaarrapport is een verplicht onderdeel voor de 

werkgever om van de sociale maribel te kunnen blijven genieten. 

  

Vorige maand hielden we twee infosessies over de werking van het fonds sociale maribel. De werkgevers die via het 

jaarrapport 2014 interesse toonden, hadden wij hiervoor een uitnodiging gestuurd. Door de terreurdreiging hebben 

verschillende mensen afgezegd. Daarom hebben we besloten een bijkomende infosessie te organiseren op 25 januari 2016 

in de voormiddag. Bent u ook geïnteresseerd ?  

Stuur een mailtje naar socmar31901@vspf.org en we bezorgen u hiervoor een uitnodiging.   

 

We wensen u warme eindejaarsfeesten, 

 

 
Karine Mues - Liesbeth Herremans - Lieven Claeys - Nora Willaert - Peter Vanden Driessche 

 

http://www.vspf.org/?action=onderdeel&onderdeel=26&titel=Sociaal+Fonds+VOHI+paritair+comit%C3%A9+319.01
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