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Geachte mevrouw, mijnheer,  

 

Om de afrekeningen 2016 van alle dossiers vlotter te laten verlopen, verwachten wij tegen eind januari de 

gegevens van alle werknemers die u in 2016 opgeeft ten laste van het fonds. Indien dit nog niet gebeurd is, 

bezorgt u ons de ontbrekende formulieren voor aanwervingen en/of wijzigingen samen met een kopie van de 

arbeidsovereenkomst(en). Vergeet ook niet de tewerkgestelde werknemers binnen het project Via Vorming 

Hogerop (code VVIA) en de werknemers met de éénmalige middelen 2016 (code 1MM) door te geven.   

De prestatiestaat van het tweede semester van vorig jaar bezorgt u ons voor 15 februari. Uiteraard mag het ook 

vroeger: de dossiers die eerder in orde zijn, ontvangen ook vlugger hun afrekening en saldo! Gelieve de 

werknemers in alfabetische volgorde op te geven op de prestatiestaat en kijk deze ook na op hun volledigheid 

indien u ze van een sociaal secretariaat ontvangt. Krijgt u van ons een vraag naar ontbrekende informatie, 

gelieve dan zo spoedig mogelijk te reageren.  

In de week van 6 februari ontvangt u via 2 afzonderlijke e-mails informatie m.b.t. het jaarrapport 2016. Bij het 

eerste bericht bezorgen wij u een overzicht van alle werknemers die vorig jaar gesubsidieerd werden door het 

fonds Sociale Maribel. Kijk dit overzicht na en leg dit ter info voor aan de werknemers(-vertegenwoordiging). Bij 

de tweede mail geven wij u toegang tot een online-bevraging. Via een nieuwe tool (Survey Monkey) houden wij 

onze jaarlijkse enquête over het inzetten van de toegekende middelen en de werking van het fonds. Om deze 

bevraging in te vullen, opent u de mail en klikt u op de startknop naar de vragenlijst leidt.  

Beide delen van het jaarrapport bespreekt u met uw werknemers(-vertegenwoordigers): dit zijn leden van de 

ondernemingsraad, het CPBW, de syndicale afvaardiging of indien er geen overlegorgaan binnen uw organisatie 

is, met minstens de helft van de personeelsleden. Bezorg ons het ondertekend verslag  - of een uittreksel 

hiervan - van deze bespreking(en). Het jaarrapport is een verplichting en moet u ons terugbezorgen voor 1 mei. 

In de begeleidende e-mails zal u hierbij meer toelichting krijgen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

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

Met tijdelijke ondersteuning van Cato Coremans 
 

 

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

