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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Het subsidieplafond of loonplafond is het bedrag dat het fonds per ‘gemiddelde’ voltijdse werknemer betaalt 

op basis van de opgegeven prestaties. Vanaf 1 januari dit jaar bedraagt dit plafond 43.500 €, oftewel een 

stijging van 500 € in vergelijking met 2017. Dit plafond wordt toegepast op alle werknemers die het fonds 

financiert, uitgezonderd de jongeren i.k.v. DLDW. Binnen dit sectoraal fonds  bekijken we de gemiddelde 

loonkost op dossierniveau en niet per werknemer. Indien u meer loonkost opgeeft (dan het aantal 

toegekende VTE * plafond) is een deel van de loonkost voor eigen rekening.  Volgens de totale opgegeven 

loonkost in 2016 bedroeg het aandeel dat ten laste viel van de werkgever ongeveer 7% boven het 

subsidieplafond.  

Het fonds betaalt echter ook niet meer dan de reële loonkost, eventueel herrekend naargelang de effectieve 

prestaties van de werknemers. Binnen dezelfde functie kan je als werkgever wel een ‘wissel’ of ‘verschuiving’ 

doen om de middelen beter te benutten: d.w.z. een duurdere werknemer vervangen door een goedkopere  

werknemer of omgekeerd. Gelieve ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen d.m.v. het gekende ‘formulier 

sociale maribel PC 319.01’. Dit bezorgt u ons terug samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst van de 

‘nieuwe’ werknemer ten laste van het fonds. Meer info op onze website in de infobrochure en de veel 

gestelde vragen.  

Recent verzonden wij twee berichten m.b.t. het jaarrapport 2017. Het eerste bericht  via SurveyMonkey had 

betrekking op onze jaarlijkse online bevraging en gisteren verzonden we een bericht met in bijlage het 

overzicht van de tewerkstellingen sociale maribel in 2017. Lees aandachtig het begeleidend schrijven bij 

beide berichten. Bespreek het volledig jaarrapport 2017 met je werknemers(-vertegenwoordigers), laat het 

verslag (of uittreksel) van overleg ondertekenen en bezorg ons de gevraagde informatie terug tegen 1 mei. 

Ingeval je deze berichten niet hebt ontvangen of bij vragen, neem zeker telefonisch contact op of via 

socmar31901@vspf.org .  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Liesbeth Herremans - Lieven Claeys – Sylvie Desfossés - Peter Vanden Driessche 

Met tijdelijke ondersteuning van Filip Hubloue  
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