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Beste mevrouw, mijnheer,  

Onze beste wensen voor dit nieuwe jaar! Via de financiering van bijkomende tewerkstelling hopen wij dat de 

arbeidsdruk verminderde en de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijft. 

2020 wordt voor alle Maribelfondsen (Federaal, Vlaams en Waals) een jaar van verandering. Zoals reeds 

aangekondigd werken de fondsen i.s.m. de RSZ en de sociaal secretariaten aan een tool waardoor een link 

gemaakt wordt met de KBO (kruispuntbank der ondernemingen) en de DmfA in het bijzonder. Deze tool, die 

volop in ontwikkeling is, zal een stap vooruit betekenen in de administratieve vereenvoudiging van onze 

werking en de digitalisering van de dossiers.  

Maar … voorlopig moeten wij de oude werkwijze nog even verder zetten en verwachten wij nog steeds de 

gebruikelijke formulieren en documenten per mail aan socmar31901@vspf.org . Via de post hoeft dit al lang 

niet meer. Dus bezorgt u ons nog  

 tegen 15 februari de semestriële prestatiestaat van het tweede semester 2019; vergeet niet de 

werknemers te vermelden die u met de éénmalig toegekende middelen tewerkstelde of de 

vervangers i.k.v. het project ‘via vorming hogerop’. Indien uw sociaal secretariaat de prestatiestaat 

voor u opstelt, kijk zeker na of alle gegevens volledig en correct zijn alvorens hem door te sturen. Zijn 

er voor het eerste semester nog correcties nodig, dan bezorgt u ons tevens een aangepaste 

prestatiestaat van het eerste semester. Al deze tewerkstellingen dienen eveneens via de DmfA te zijn 

doorgegeven! Pas voor de tewerkstellingen vanaf dit jaar zal de tool operationeel zijn en de huidige 

prestatiestaten vervangen.  

 Het gekende formulier sociale Maribel voor aanwervingen en wijzigingen  

 De andere formulieren (zie ook de downloads op de website) ingeval u een functiewijziging wil 

doorvoeren, de goedkeuring wil krijgen voor een contract van bepaalde duur of een melding van een 

daling van het arbeidsvolume wil doorgeven.  

De organisaties die in het kader van deeltijds leren, deeltijds werken of duaal leren een jongere hebben 

tewerkgesteld tijdens het schooljaar 2018-2019 ontvingen reeds de afrekening van de door hen opgegeven 

werknemers ten laste van de Maribel. Indien deze afrekening niet overeenstemt kan u de komende 

werkdagen nog een correctie aanvragen.  

De afrekeningen voor de andere tewerkstellingen in 2019 bezorgen wij u van zodra de prestaties correct zijn 

doorgegeven aan het fonds. Meer informatie over de afrekening vindt u hier terug. 

Met vriendelijke groeten, 

 

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

Met ondersteuning van Filip Hubloue en Koerian Verbesselt, tijdelijk vervanger van Liesbeth 
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