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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Begin deze week namen de beheerders van het sectoraal fonds een beslissing over extra middelen 2016. Al verscheidene 

jaren na elkaar wordt het restbudget aangesproken om éénmalige middelen (1MM) toe te kennen voor bijkomende 

tewerkstelling van bepaalde duur. Alle organisaties kunnen op deze éénmalige middelen intekenen die vanaf 1 juli tot 31 

december ingezet  mogen worden. Deze middelen werden berekend op basis van het tewerkgesteld arbeidsvolume in de 

v.z.w. (gegevens RSZ – 2014). Dit criterium is ook bij vorige toekenningen 1MM gehanteerd. Het volledig budget voor 

2016 is in vergelijking met voorgaande jaren verhoogd.  

Het algemeen principe van alle bijkomende toekenningen sociale Maribel is ook voor deze 1MM van toepassing: nl. ze 

moeten ingezet worden om bijkomende tewerkstelling te creëren. Werknemers die reeds in dienst zijn komen niet in 

aanmerking tenzij ze meer uren presteren. 

De aanvraagprocedure is in vergelijking met voorgaande jaren nauwelijks gewijzigd: vandaag bezorgen wij alle 

organisaties per e-mail de concrete toekenning waarbij ook omschreven staat hoe de middelen kunnen worden 

aangevraagd en ingezet. Voor 1 augustus verwachten wij alle ingevulde aanvraagformulieren (klik op de link om het 

formulier in PDF te openen) terug, ook indien u niet intekent. Na concrete aanwerving bezorgt u ons een kopie van de 

arbeidsovereenkomst samen met het ingevulde aangifteformulier ‘sociale Maribel PC 319.01 – aanwerving 1MM’ (klik op 

de link om het formulier in PDF te openen). Beide formulieren zijn ook als word-document terug te vinden op onze 

website . Wij voorzien de betaling van het voorschot eind september, na ontvangst van het aangifteformulier.  

In de vorige editie van Maribel WERK(t) hadden we het al over de gestegen dotatie sociale Maribel vanaf 1 april 2016 

door de tax shift. De gestarte onderhandelingen over de verdeling van deze middelen zijn de laatste weken spijtig genoeg 

afgesprongen, dit naar aanleiding van de bespreking tussen de sociale partners over de personeelsnorm binnen de 

(gehandicapten)sector. De beheerders nemen waarschijnlijk pas na de vakantieperiode de draad  over de verdeling van 

bijkomende structurele middelen weer op. Dit betekent dan ook dat er nog geen beslissingen zijn genomen over 

bijkomende toekenningen en/of een aanpassing van het loonplafond. De structureel toegekende middelen van vorig jaar 

blijven dus tot nader order van toepassing (loonplafond van 40.562 € per VTE). 

Het tweede deel  van de jaarrapporten 2015 – dit met de gevraagde online-beoordeling over de werking van de Maribel 

en het secretariaat - hebben we verwerkt. De scores bij elke vraag hebben we in een taartdiagram weergeven samen met 

een algemene conclusie. U kan dit samen met andere informatie  nalezen in het jaarverslag 2015. Van enkele organisaties 

verwachten we nog het verslag van de bespreking van het jaarrapport met hun werknemers(-vertegenwoordigers). Heeft 

u ons dit nog niet bezorgd, gelieve dit dan zo spoedig mogelijk in orde te brengen.  

Tip: u mag deze bespreking samen plannen met deze voor de éénmalige middelen 2016 en ons dan 1 getekend verslag 

hiervan bezorgen.  

Onze administratief medewerker, Nora Willaert, die sinds september een tijdje de vervanging heeft gedaan van Karine 

Mues en met wie u misschien contact heeft gehad, is vanaf mei 2016 voor onbepaalde duur aan de slag bij VSPF. Zij volgt 

voortaan de dossiers op voor het fonds sociale Maribel PC 331, meer bepaald de kinderopvang.  

Het team FSM319.01 wenst je een warme zomer! 

 

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

 

http://www.vspf.org/?action=onderdeel&onderdeel=26&titel=Sociaal+Fonds+VOHI+paritair+comit%C3%A9+319.01
http://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/Aanvraagformulier1MM2016.pdf
http://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/FormulierSM-versie2016%201MM.pdf
http://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Jaarverslag2015.pdf

