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Geachte mevrouw, mijnheer,  

De beheerders van het fonds zijn overeengekomen om vanaf januari 2018 de structurele toekenning aan 

socialemaribelmiddelen niet langer op te splitsen naargelang de fase waarin deze middelen zijn toegekend.  

Sinds de toepassing van de maatregel sociale Maribel binnen de sector eind jaren ’90 hebben we diverse 

toekenningsfasen gehad waarbij telkens middelen zijn verdeeld voor een verhoging van het loonplafond en 

voor bijkomende tewerkstelling. Bij elk van deze fasen (SM1 – SM10) bepaalden de beheerders specifieke 

criteria voor de verdeling van deze middelen en voor de invulling ervan. De onderverdeling van het totaal 

aan toegekende middelen volgens fase zullen wij niet langer aan de organisaties bezorgen. Dit zal enkel nog 

worden bijgehouden op de administratie voor de beheerders van het fonds.   

Bij elke nieuwe toekenningsfase en loonplafondverhoging bezorgden wij de werkgevers een overzicht van de 

totale toekenning (middelen, uren en vte) in detail opgesplitst naargelang deze fasen. Dit overzicht zullen wij 

dus niet meer bezorgen. Voortaan zullen wij per kalenderjaar nog enkel het totaal aan structurele 

middelen communiceren.  

Bijgevolg hebben wij enkele documenten en formulieren aangepast (terug te vinden op onze website):   

- Voor aanwervingen en wijzigingen: 

https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/FormulierSM-versie2018.docx . Wij vragen 

nog enkel  de code of soort SM in te vullen bij de meest recente toekenningsfase (SM10),  voor de 

invulling van de éénmalig toekende middelen (1MM) en i.k.v. Via Vorming Hogerop (VVIA). 

- het aanvraagformulier voor een functiewijziging waarbij we de kolom ‘soort sociale Maribel’ hebben 

weggelaten.  

- Onze infobrochure en de veel gestelde vragen.   

Op vrijdag 15 december en maandag 18 december (telkens in de voormiddag) voorzien wij een infosessie 

over de werking van de sociale Maribel en die van ons fonds in het bijzonder. Altijd handig voor nieuwe 

medewerkers op de personeelsdienst. Werkgevers die via het jaarrapport aangaven geïnteresseerd te zijn, 

hebben wij aangeschreven. Bent u ook geïnteresseerd, neem gerust contact op via socmar31901@vspf.org  

dan bezorgen wij u een uitnodiging.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Liesbeth Herremans - Lieven Claeys - Peter Vanden Driessche 

Met tijdelijke ondersteuning van Filip Hubloue  
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