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Geachte mevrouw, mijnheer,  

 

De beheerders van het fonds beslisten op 8 mei ll. om het loonplafond voor de sociale Maribel-werknemers 

met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 te verhogen tot 43.000 euro per VTE. Het loonplafond van 

40.562 € dat vorig jaar nog van toepassing was, wordt dus retroactief opgetrokken met 2.438 € per voltijdse 

werknemer. Het loonplafond blijft van toepassing op het gemiddeld aantal werknemers dat u per dossier 

opgeeft en wordt a rato berekend in functie van uw toekenning.  

Aan deze verhoging van het loonplafond hangt een jaarlijks kostenplaatje van ruim 3,6 mio euro dat mogelijk 

is omwille van de dotatieverhoging vanaf vorig jaar i.k.v. de tax shift. Naast deze aanpassing van het 

loonplafond rest nog budget om bijkomende tewerkstellingen te creëren in de sector. De onderhandelingen 

hierover zijn stilaan in een eindfase beland en wij hopen u hierover binnenkort te kunnen informeren.  

Naar aanleiding van deze beslissing bezorgen we elke werkgever  deze maand nog een berichtje via mail met 

per dossier het toegekende bedrag voor 2017 dat berekend is volgens dit nieuwe loonplafond van 43.000 € 

naargelang het aantal structureel toegekende voltijds equivalenten. 

 

Uw jaarrapport 2016 werd tegen 1 mei verwacht: dit omvat de ingevulde bevraging (online-enquête via 

Survey Monkey) en het overzicht van de tewerkgestelde werknemers in 2016. Zoals elk jaar heeft u dit 

voorgelegd en besproken met de werknemers(-vertegenwoordigers) binnen uw organisatie en ons hiervan 

het verslag (of een uittreksel ervan) bezorgd. Indien dit nog niet is gebeurd, gelieve dit zo spoedig mogelijk in 

orde te brengen of ons te contacteren. De verwerking van deze jaarrapporten kan u later nalezen in ons 

jaarverslag 2016.   

Met vriendelijke groeten, 

 

Liesbeth Herremans - Lieven Claeys - Peter Vanden Driessche 

Met tijdelijke ondersteuning van Heidi De Bou en Filip Hubloue  
 

 

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

