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HANDLEIDING BIJ DE LOONSTAAT  2019 

 

 

Welke documenten/informatie bezorgt u aan het fonds?  

De loonstaat is een zeer belangrijk document.  Het is nodig om een correcte afrekening te 

maken.  

 

De wetgeving eist van het fonds dat  de jaarrekeningen tijdig worden voorgelegd ter controle. 

Het fonds moet alle gegevens verwerken  tegen 30 april van elk jaar. Om deze deadline te 

respecteren heeft het fonds uiterste data vastgelegd: 

 

 5 februari Het fonds verstuurt de loonstaten die u dient in te vullen. Per 

werknemer die subsidies creëert voor uw organisatie krijgt u een 

loonstaat. Ontbreekt er volgens u een loonstaat? Neem  zo snel 

mogelijk contact op met het secretariaat. 

 5 maart Alle loonstaten dienen ingediend te zijn bij het fonds. Als dit niet het 

geval is, dan krijgt uw organisatie voor de betreffende werknemer 

geen subsidie. Deze informatie wordt meegedeeld met de afrekening.  

 

Opgelet! Is er iets niet juist met de afrekening volgens u? U hebt de mogelijkheid om beroep 

aan te tekenen. U krijgt 14 kalenderdagen vanaf de afrekening om beroep aan te tekenen.  

 

 

 

Kijk eerst de door het fonds al ingevulde gegevens na. 

 

- Identificatie van de werkgever: naam vzw, adres, rsz-nummer, nummer paritair comité 

(zoals vermeld op de documenten van uw sociaal secretariaat); 

- Identificatie van de werknemer(s): naam, rijksregisternummer en geboortedatum; 

- Toegekend arbeidsvolume: de periode en het arbeidsvolume (in voltijds equivalent) 

ten laste van het fonds. 

 

 

Vul, indien nodig, de ontbrekende gegevens aan en corrigeer de foutieve of gewijzigde 

gegevens. 
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Contacteer onmiddellijk het fonds indien: 

 

- voor een werknemer de periode of het arbeidsvolume (in voltijds equivalent; vte) niet 

correct is (onder “toegekend arbeidsvolume”); 

- u voor één of meer werknemers geen loonstaat kreeg. 

 

 

 

Vul de vakken 1 tot en met 8 in 

 

U moet alle vakken (1 tot en met 8) voor alle werknemers afzonderlijk invullen. Als het fonds 

niet alle gegevens heeft, kan het de subsidie voor de betreffende werknemer(s) niet 

berekenen en moet het de betaalde voorschotten voor 2019 voor die werknemer(s) 

terugvorderen. 

 

De vakken 1 tot en met 6 gaan over de loonkosten ten laste van het fonds.  Herleid de cijfers 

voor de vakken 1 tot 6 dus naar de toegekende periode en het toegekende arbeidsvolume (in 

voltijds equivalent; vte) ten laste van het fonds zoals afgedrukt op de loonstaat 2019 in de 

rubriek “toegekend arbeidsvolume”. Veronderstel dat een werknemer gedurende het hele jaar 

80% werkt voor de organisatie en voor 50% gesubsidieerd wordt, dan dient u voor vak 1, de 12 

maandlonen op te tellen (geen eindejaarspremie in vak 1) en te vermenigvuldigen met de 

breuk 50/80. 

 

Het kan dat u voor één werknemer twee of meerdere loonstaten ontvangt (bijvoorbeeld bij 

werknemers die in de loop van het jaar van arbeidsstelsel wijzigden). Vermeld in dit geval de 

loonkostengegevens onder de corresponderende contractnummers.  Probeer niet om beide 

loonstaten samen te voegen! 

 

Welke gegevens moeten in de verschillende vakken ingevuld worden? 

 

VAK 1 Het brutoloon voor de gesubsidieerde periode inclusief eventuele haard- en standplaatsvergoeding 

(exclusief eventuele ontslagvergoeding, eindejaarspremie); 

VAK 2 Alle andere vergoedingen, , zoals: 

 -  

 - vertrekvakantiegeld bij uit dienst lopend vakantiedienstjaar (2019) – volgend vakantiejaar (2020), 

 - eindejaarspremie, 

 - feestdagloon na uitdiensttreding indien effectief betaald, 

 - toeslag 20%, 50%, 100% voor flexibele uren en overuren, 

 - tussenkomst woon-werkverkeer, 

 - werkgeveraandeel in de maaltijdcheques, 

 - in voorkomend geval, het op het gewone loon in mindering gebracht enkel vakantiegeld van de 

vorige werkgever als negatief bedrag verrekenen, 

 - dubbel vakantiegeld, in voorkomend geval na aftrek dubbel vakantiegeld vorige werkgever 

 - Kosten voor outplacement, voor zover verplicht bij wet. 
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VAK 3 - De werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid (totaal verschuldigde rsz na aftrek van de 

eventuele rsz-verminderingen, zonder de rsz op een eventuele ontslagvergoeding,  

 - Debetbericht jaarlijkse vakantie voor arbeiders (10,27% op de tijdens het vakantiedienstjaar 

uitbetaalde lonen aan 108%.  Het betreft het bedrag dat tegen 30 april  aan de rsz betaald moet 

worden). 

VAK 4 De som van de bedragen vermeld in de vakken 1 tot en met 4; 

VAK 5 Loonkosten die door derden vergoed werden, zoals: 

- Het deel van de gesubsidieerde loonkost die door een andere instantie wordt betaald. 

- Tussenkomst educatief verlof (vanwege de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), vanaf 

1 september 2019 het Vlaams opleidingsverlof (VOV). 

- Loonkosten gedekt door de premie in het kader van CAO 26 (VOP). 

- Gewaarborgd loon bij een arbeids(weg)ongeval. 

- … 

   

VAK 6 

 

Het verschil tussen vak 5 en vak 6 

 

VAK 7 De periode(s) of data (in geval van niet-aaneengesloten periodes) van onbezoldigde afwezigheid binnen   

de toegekende periode en het arbeidsvolume, zoals: 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

verlof zonder wedde, 

arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval buiten gewaarborgd loon, 

werkloosheid door collectief verlof, 

zwangerschapsverlof, 

tijdskrediet, 

educatief verlof (vanaf 1 september 2019 het Vlaams opleidingsverlof) 

… . 

VAK 8 Geeft hier aan of u een eindejaarspremie voor het personeel heeft ontvangen op basis van de Vlaamse 

Interprofessionele Akkoorden – 2019 (VIA 2019). Deze worden  verrekend alsof ze betrekking hebben op 

de huidige medewerkers ten laste van het fonds. 

 

Kosten die niet mogen vermeld worden omdat ze niet mogen gesubsidieerd worden: 

 

- ontslagvergoedingen, 

- de kosten voor groepsverzekering, 

- de kosten voor arbeidsongevallenverzekering of de arbeidsgeneeskundige dienst, 

- de kosten voor het sociaal secretariaat, 

- onkostenvergoedingen. 

 
  



Sainctelettesquare 13 – 15, 1000 Brussel socmar32901@vspf.org  www.vspf.org 

 

4 

Ondertekening en indiening bij het fonds 

 

Stuur of mail de originele loonstaat vóór de uiterste indiendatum volledig ingevuld en 

ondertekend terug naar:  

 

socmar32901@vspf.org 

Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse 

Gemeenschap (pc 329.01) 

Sainctelettesquare 13-15  

1000 BRUSSEL.  

tel  (02) 229 32 46   

 

Valt 5 maart niet op een werkdag? Bezorg de loonstaat dan tegen de eerstvolgende werkdag; 

 

Opgelet: Indien u van een socialemaribelgesubsidieerde niet de originele loonstaat 2019 

bezorgt of indien het document niet of onvolledig werd ingevuld, kan er voor deze werknemer 

geen afrekening voor 2019 worden opgemaakt. In dit geval zullen de voorschotten die u in 

2019 voor deze werknemer kreeg, teruggevorderd worden. 

 

U mag ter bijkomende informatie de individuele rekeningen 2019 (of een gelijkaardig 

document van uw sociaal secretariaat) en de vakantieattesten toevoegen. 

 

 

Behandeling door het fonds 

 

Het fonds kan indien het dit nodig acht voor elke werknemer bijkomende informatie opvragen 

ter controle van de gegevens. Die extra controle kan eventueel aanleiding geven tot vertraging 

bij de afrekening. 
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