
 

       Maribel WERK(t)                                            Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01  

 

Nr 22 – februari 2016   

 

                                              

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

We herinneren u eraan dat de deadline voor het indienen van de semestriële prestatiestaten stilaan nadert. 

Indien u ons de te financieren prestaties voor de werknemers ten laste van de maribel in uw organisatie voor 

het tweede semester nog niet heeft bezorgt, heeft u nog tijd tot 15 februari.  Ook wanneer een sociaal 

secretariaat voor u de prestatiestaten opmaakt, dient u hiermee rekening te houden. Neem indien nodig 

contact met hen op zodat u tijdig de gevraagde gegevens in het bezit heeft. Nadat u deze heeft nagekeken, 

mag u ze ons gewoon doorsturen voor akkoord. Vergeet op de prestatiestaat niet de werknemer(s) te 

vermelden die u in dienst had via de éénmalig toegekende middelen 2015 of via vorming hogerop.  Hou ook 

rekening met het vertrekvakantiegeld bij werknemers die uit dienst zijn gegaan. U mag tegenover deze kost 

gelijkgestelde uren doorrekenen. 

Ontvangt u een vraag naar ontbrekende informatie van ons, gelieve dan zo spoedig mogelijk te reageren. Het 

is immers pas bij ontvangst van alle gegevens dat we voor u een afrekening kunnen opmaken. Ten laatste eind 

maart bezorgen wij u een (voorstel van) afrekening 2015 op basis van de door u bezorgde gegevens. Hou dan 

alvast ook onze verklarende nota bij de hand zodat u zicht heeft op de berekeningswijze van het saldo. Heeft u 

ons de nodige prestaties al eerder overgemaakt, dan kan u erop rekenen dat u de eindafrekening vroeger 

ontvangt. 

Indien u vragen heeft, neem zeker contact op met uw dossierbeheerder (hier in CC.). U mag de ingevulde 

prestatiestaat per mail rechtstreeks aan haar/hem  bezorgen of verzenden aan  socmar31901@vspf.org.   

 

Heeft u tijdens het schooljaar 2014-2015 jongeren in dienst gehad voor het project DLDW, dan heeft u 

intussen reeds een afrekening van ons mogen ontvangen. De saldi hiervan zullen binnenkort worden 

uitbetaald. Voor vragen kan u terecht bij ons loket@jongerenindesocialprofit.be. 

 

Elke organisatie heeft intussen per mail naar het contactadres een uitnodiging ontvangen om deel te nemen 

aan onze online-bevraging. Dit is het tweede deel van ons jaarlijkse rapport waarbij we via enkele vragen over 

de werking van het fonds sociale maribel jullie beoordeling willen weten. Het eerste deel van het jaarrapport 

ontvangt u samen met de afrekening 2015. Beide delen van het rapport bespreekt u met de werknemers(-

vertegenwoordiging) en bezorgt u ons terug voor 1 mei.  

 

Ten gevolge van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden is er onder meer met betrekking tot de 

proef- en opzegperiodes één en ander gewijzigd. Werkgevers die nieuwe werknemers daarom eerst een 

arbeidsovereenkomst van bepaalde duur willen opgeven ten laste van de sociale maribel, moeten we teleur 

stellen: het fonds financiert deze contracten met dergelijke motivatie niet.   

Enkel in een aantal uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld de bijkomende éénmalige toekenningen) aanvaarden 

we arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze 

infobrochure ‘wegwijs in de sociale maribel’ die u kan terug vinden op onze website .  

 

Volgens het KB van 18/07/2002 houdende maatregelen met het oog op bevordering van de tewerkstelling in 

de non-profit dient de werkgever melding te maken aan het fonds sociale maribel ingeval een daling van het 

tewerkgesteld arbeidsvolume wordt verwacht.  Dit gaat over structurele dalingen bijvoorbeeld ten gevolge 
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van een herstructurering of een vermindering van subsidies, niet indien het een (tijdelijke) daling betreft 

omwille van bijvoorbeeld ziekte of personeelswissels.   Meer toelichting bij dit onderwerp leest u in de bijlage 

van het jaarrapport, voor de wetgevende tekst kan u een link terugvinden naar het KB.  

Wilt u melding maken van een structurele arbeidsvolumedaling binnen uw organisatie, kan u dit voortaan 

doen via een nieuw formulier, terug te vinden onder de downloads op de website.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

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