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Beste werkgever,  

Heeft u dit jaar nieuwe werknemers of wijzigingen in de tewerkstelling van werknemers ten laste van het 

fonds dan bezorgt u ons hiervoor nog steeds en liefst zo spoedig mogelijk het gekende formulier ‘sociale 

Maribel PC 319.01’. Ook voor jongeren binnen DLDW blijft dit van toepassing en bezorgt u alles aan 

loket@jongerenindesocialprofit.be. Het indienen van de semestriële prestatiestaten is eveneens voor 2019 

nog aan de orde.  Het project waarbij de fondsen sociale Maribel via de RSZ rechtstreeks deze gegevens 

doorkrijgt, is volop in ontwikkelingsfase. Het feit dat u als werkgever – al dan niet via uw sociaal secretariaat - 

aangeeft of een werknemer gefinancierd moet worden met Maribelmiddelen, zal deze formulieren in de 

toekomst waarschijnlijk vervangen. Maar voor 2019 en tot nader order werken alle fondsen sociale Maribel 

nog op de gekende werkwijze.     

Elk jaar verwachten wij van elke werkgever het jaarrapport van het voorbije kalenderjaar. Dit rapport 

bestaat uit twee delen: een overzicht van de werknemers die in 2018 werden gefinancierd door het fonds en 

een online bevraging. Beide delen van dit rapport bespreekt u met de werknemers(-vertegenwoordigers). 

Hiervan bezorgt u ons het ondertekende verslag of een uittreksel ervan. De meeste jaarrapporten hebben 

wij intussen ontvangen, gezien de datum van indiening 1 mei is. Heeft u dit nog niet in orde gebracht, dan 

kan u dit de komende dagen nog regelen. Neem contact op met ons via socmar31901@vspf.org indien u 

hierover vragen heeft!  

Dinsdag 23 april jl. vierden alle fondsen sociale Maribel hun 20 jarig bestaan. Bij de uitnodigingen naar de 

werkgevers van PC319.01 liep buiten onze wil om iets fout waardoor de uitnodiging te laat werd bezorgd. 

Hiervoor onze oprechte excuses.  

Met vriendelijke groeten, 

 

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

Met ondersteuning van Filip Hubloue  
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