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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Om financiering van het fonds sociale Maribel PC 319.01 te ontvangen en te blijven krijgen, heeft u als 

werkgever enkele administratieve verplichtingen. Zo vragen wij bijvoorbeeld bij een aantal zaken het 

akkoord op van de werknemers(-vertegenwoordiging).  Immers, onze raad van beheer is paritair 

samengesteld, d.w.z. dat er evenveel leden van werkgevers- als werknemersorganisaties zijn. De beheerders 

vinden het belangrijk dat een aantal beslissingen op organisatieniveau eveneens in overleg  gebeuren en 

daarom vragen wij het akkoord met de werknemers op:  

 wanneer vragen wij dit? De bespreking en het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging is vereist 

bij:  een nieuwe of bijkomende toekenning van het fonds, de aanvraag en besteding van éénmalige 

middelen, een functiewijziging, de aanvraag voor een contract van bepaalde duur (behoudens enkele 

uitzonderingen), het jaarrapport en bij herstructureringen.  

 wat bezorg je ons? Het verslag (of een uittreksel hiervan) van de bespreking met de werknemers(-

vertegenwoordigers) waarbij duidelijk beschreven is dat de werknemers werden geïnformeerd en zij hun 

akkoord geven bij de genomen beslissing(en). U laat dit verslag ondertekenen of voegt een getekende 

aanwezigheidslijst toe.   

 Wie zijn de werknemersvertegenwoordigers? Kan de ondernemingsraad zijn, het CPBW of de syndicale 

vertegenwoordigers. Indien er geen formeel overlegorgaan aanwezig is binnen de organisatie, is het 

akkoord nodig van minstens de helft van het personeel.  

Binnen toekenningsfase SM10 hebben de beheerders beslist om naast een verhoging van het loonplafond, 

dat retroactief vanaf 1 januari 2017 op 43.000 € per VTE werd gebracht, ook nog middelen voor bijkomende 

tewerkstelling te voorzien. De begunstigden voor deze bijkomende financiering werden kort voor de 

vakantieperiode op de hoogte gebracht. Intekenen op deze bijkomende middelen doet u tegen 1 augustus. 

Dit is tevens de datum om het aanvraagformulier voor de 1MM 2017 in te dienen. Let er wel op dat u deze 

middelen gebruikt om extra tewerkstelling te creëren binnen de organisatie. Onthoud dat u geen 

arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan opgeven als een vorm van proefperiode.  

De onderhandelingen over de toekenningen binnen deze fase SM10 zijn echter nog niet volledig rond: er is 

nog een budget voorzien voor instellingen binnen de gehandicaptenzorg die gericht zijn naar volwassenen. 

Hopelijk valt er kort na de zomervakantie snel een beslissing.    

Wij wensen jullie nog aangename zomerse dagen, 

 

Liesbeth Herremans (momenteel in zwangerschapsverlof) - Lieven Claeys - Peter Vanden Driessche 

Met tijdelijke ondersteuning van Sabine De Keere en Filip Hubloue  

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


 

 

 


