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Beste werkgever, 

Wij wensen je te informeren over de afrekening van jouw dossier sociale Maribel en ook het jaarrapport van vorig 

jaar.     

Afrekening 2020 

Zoals u weet baseren we ons op uw DmfA-aangiftes en gegevens uit de kruispuntbank om de eindafrekening van 

uw dossier voor jaar 2020 op te maken. De afrekeningen bezorgen wij je zo spoedig als mogelijk, indien alle 

gegevens overeenstemmen kan dit hopelijk over een tweetal weken. We bezorgen dan net zoals voorgaande jaren 

een overzicht van alle tewerkstellingen ten laste van het fonds met prestatie- en loongegevens maar dan in een 

andere lay-out. Ook voor de jongeren binnen DLDW bezorgen we een jaarafrekening van 2020.  

Indien u niet akkoord gaat met de voorgestelde afrekening, bezorgt u ons de correcte informatie én past u dit 

indien nodig aan in de DmfA. Enkele dagen later kunnen wij dan een nieuwe afrekening met de aanpassingen 

bezorgen.  De betalingen van de positieve saldi zullen spoedig na de afrekening volgen. Voor meer informatie over 

onze werkwijze bij de afrekening verwijzen wij graag naar onze website. 

Omdat alle fondsen sociale Maribel voor de Vlaamse, federale en Waalse sectoren voor het eerste gebruik maken 

van de nieuw ontwikkelde digitale tool verloopt alles wat moeizamer en niet zonder problemen. We hopen dat dit 

eenmalig is en rekenen daarom op uw begrip.  

Dubbele financiering 

Om een correcte afrekening op te maken hebben wij nog de eventuele loontussenkomsten door derden nodig. 

Deze stemmen overeen met de bedragen in de debet-kolom op de voormalige prestatiestaat. De meest courante 

loontussenkomsten door derden die in mindering moeten gebracht worden, zijn: 

 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP): tegemoetkoming voor het tewerkstellen van personen met een 

arbeidshandicap. 

 Tussenkomst arbeidsongevallenverzekering: als het arbeidsongeval erkend wordt, betaalt de verzekering het 

gewaarborgd maandloon terug aan de werkgever en betaalt vervolgens een vergoeding voor de duur van de 

arbeidsongeschiktheid. 

 Vlaams opleidingsverlof: de werkgever krijgt de gevolgde opleidingsuren van een opleiding uit de erkende lijst 

van opleidingen  (beperkt tot 125 per schooljaar) terugbetaald. 

Om dubbele financiering uit te sluiten vragen we of er voor uw socialemaribelwerknemer(s) een loontussenkomst 

is geweest door derden. Is dit het geval? Geef dan per werknemer het volledige bedrag door aan het fonds; de 

proratisering wordt automatisch doorgevoerd. U kan hiertoe ons excel-formulier gebruiken dat u onder de 

downloads op onze site terugvindt.  Gelieve ons deze informatie te bezorgen voor 9 april. Indien u ons tegen deze 

datum niets bezorgt, gaan we ervan uit dat er voor uw socialeamaribelwerknemer(s) geen loontussenkomst door 

derden is geweest. 

Het jaarrapport 2020 

Een 10-tal dagen terug bezorgden we een informatieve brief m.b.t. het jaarrapport. We verzonden eveneens een 

uitnodiging om deel te nemen aan de bevraging: onze jaarlijkse enquête via Survey Monkey.  

http://www.vspf.org/?action=onderdeel&onderdeel=26&titel=Sociaal+Fonds+VOHI+paritair+comit%C3%A9+319.01
https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Formulieren/Andere_loonkostfinanciering.xlsx


 

Na de afsluiting van 2020 en de bijhorende afrekeningen bezorgen wij elke werkgever nog een overzicht van de 

gefinancierde tewerkstellingen van vorig jaar. Dat overzicht maakt samen met onze online-bevraging deel uit van 

het jaarrapport en dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de werknemersvertegenwoordigers of het 

personeel. Het verslag (of uittreksel) hiervan met de goedkeuring van de werknemers(-vertegenwoordigers) dient u 

ons terug te bezorgen tegen 21 mei 2021.  

Het is belangrijk dat u de werknemers(-vertegenwoordigers) informeert over de functiecategorie en het barema 

waarin de Maribelwerknemers geregistreerd staan: in de digitale tool zullen de toegekende uren immers bepaald 

worden naargelang de functiecategorie van deze tewerkstellingen. Eventuele afwijkingen ten opzichte van 

voorgaande aanvragen van functies of functiecategorie uit het verleden zullen daarmee worden rechtgezet. Het 

akkoord van de werknemers(-vertegenwoordigers) is voor ons voldoende als bewijs van goedkeuring. 

Kan het intern overleg niet doorgaan voor 21 mei, dan vult u toch de bevraging in en bezorgt u ons nadien het 

akkoord van de werknemers(-vertegenwoordigers).   

Indien u nog bijkomende vragen of opmerkingen hebt, kan u terecht op onze website , maar aarzel ook niet ons te 

contacteren: socmar31901@vspf.org 

 

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

Met ondersteuning van Filip Hubloue 
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