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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Voor enkele van de meest voorkomende vragen die werkgevers hebben of situaties waarmee ze te maken 

krijgen, hebben wij in een handig A4-tje een procedure uitgeschreven die als handleiding kan gebruikt 

worden. Zo is er een procedure bij een daling van het arbeidsvolume (1), voor de aanvraag van een 

functiewijziging (2), voor de aanvraag van een tewerkstelling van bepaalde duur (3) en in het geval van een 

herstructurering. Deze procedures voor specifieke vragen vindt u terug op onze website samen met een 

blanco-invulformulier. 

Ook dit jaar verwachten wij ten laatste tegen 15 februari de ingevulde prestatiestaat voor het tweede 

semester van 2018. Heeft u nog werknemers die u ten laste van het fonds wenst op te geven, dan bezorgt u 

ons hiervan zo spoedig mogelijk de nodige documenten, namelijk het ingevulde formulier voor aanwervingen 

of wijzigingen en een kopie van de arbeidsovereenkomst, indien u dit nog niet heeft bezorgd. Ook als u nog 

correcties op het eerste semester wenst door te voeren, bezorgt u ons deze gegevens samen met een 

gecorrigeerde prestatiestaat van het eerste semester. Op basis van deze jaargegevens krijgt u nadien een 

voorstel van de afrekening 2018 van uw dossier. Een blanco versie van onze prestatiestaat kan u downloaden 

van onze website. Meer informatie vindt u in deze blanco versie zelf of in onze infobrochure. Gelieve de 

werknemers in alfabetische volgorde op te geven en zeker niet de werknemers te vergeten die u met de 

bijkomende toekenning (SM11), met de eenmalige middelen (1MM) en/of met VVIA-middelen wil 

financieren. 

Heeft u tijdens het schooljaar 2017-2018 een jongere tewerkgesteld binnen deeltijds leren deeltijds werken 

dan ontving u hiervoor de afrekening. Controleer deze goed alvorens u ons uw akkoord geeft voor het 

uitbetalen/ terugstorten van het saldo. Indien nodig vraagt u een correctie aan en bezorgen wij u een nieuwe 

afrekening. Een vergetelheid of foutje is immers snel gemaakt en kan op deze manier nog worden opgelost.   

Vanaf dit jaar zullen wij de voorschotten voor de tewerkstellingen binnen Via Vorming Hogerop loskoppelen 

van de voorschotten voor de reguliere tewerkstellingen sociale maribel. Heeft uw organisatie werknemers 

binnen dit project opgegeven, dan zal u het voorschot voor de vervangende werknemers een tweetal weken 

later ontvangen dan het kwartaalvoorschot voor de andere werknemers. De overige procedures i.v.m. deze 

tewerkstellingen blijven ongewijzigd.  

Vergeet niet uw prestatiestaat (tweede semester) te bezorgen tegen 15/02/2019 

Met vriendelijke groeten, 

 

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

Met ondersteuning van Filip Hubloue  
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