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Geachte werkgever,

Naar aanleiding van de diverse maatregelen die de overheid rond de tax shift heeft genomen, is de dotatie
sociale maribel voor 2016 intussen gekend. De structurele middelen waarover het fonds vanaf dit jaar kan
beschikken zijn gestegen. De beheerders van het fonds zijn in februari en maart al enkele keren rond de tafel
gaan zitten om te bespreken hoe de middelen best worden aangewend. Een deel van de stijging zal gaan naar
een verhoging van het loonplafond, het ander deel zal aangewend worden om bijkomende tewerkstelling te
creëren. De onderhandelingen m.b.t. deze verdeling zijn echter nog aan de gang. Zodra de beheerders
beslissingen hebben genomen zullen wij dit ook communiceren.

Eind vorige week verzonden we de laatste afrekeningen van 2015. Alle organisaties met een toekenning
hebben per dossier hun afrekening ontvangen samen met het eerste deel van het jaarrapport. Indien u ons
deze afrekening nog niet gedateerd en voor akkoord ondertekend heeft terugbezorgd, dan kan u dat volgende
week nog in orde brengen. Dit formulier hebben wij als bevestiging nodig om indien nodig voor te leggen aan
de bedrijfsrevisor van het fonds. Ook indien u een negatief saldo heeft en u dit bedrag al overmaakte naar
onze bankrekening, hebben wij dit ondertekend formulier nog nodig. Heeft u nog opmerkingen of
aanpassingen bij de afrekening, dan bezorgt u ons ten laatste maandag (4 april) een gecorrigeerde
prestatiestaat. Door een gefaseerde werking in deze afrekeningsperiode hebben heel wat organisaties
ondertussen hun positief saldo reeds ontvangen. Over een drietal weken voorzien we de uitbetaling van de
andere positieve saldi, tenminste indien we over het ondertekend akkoord beschikken. De organisaties met
een negatief saldo storten dit bedrag zo spoedig mogelijk terug.

Per dossier hebben wij intussen ook de informatie bezorgd voor het opmaken van het jaarrapport 2015. Dit
rapport bestaat uit twee delen:  het eerste deel  werd samen met de afrekening opgestuurd en bevat een
controlelijst met identificatiegegevens van de organisatie samen met een lijst van alle werknemers die u vorig
jaar ten laste van het fonds sociale maribel heeft opgegeven. Voor het tweede deel van het jaarrapport
bezorgden wij via e-mail reeds eind januari een link naar onze online bevraging. Aan de hand van deze
vragenlijst willen wij uw mening weten over de werking van de sociale maribel. Beide delen van het
jaarrapport bespreekt u met de werknemers(-vertegenwoordiging) en hiervan bezorgt u ons (een uittreksel
van) het ondertekend verslag. Indien nodig  brengt u zelf op deel 1 van het rapport correcties of aanvullingen
aan.
Wij verwachten ten laatste op 1 mei beide delen van uw jaarrapport terug samen met het verslag van de
bespreking met de werknemers(-vertegenwoordiging). Uw antwoorden worden door ons verwerkt tot een
jaarverslag dat de beheerders van het fonds in juni samen met de jaarrekening goedkeuren.

U vindt meer informatie bij deze procedures en bij de algemene werking van het fonds op onze website, maar
voor concrete vragen kan u ook steeds terecht op ons algemeen e-mailadres: socmar31901@vspf.org

Vriendelijke groeten,

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




