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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Heeft u nog een werknemer (bijv. tewerkstelling met 1MM of bijkomende toekenning SM10) die u in 2017 

wenst te financieren met de sociale Maribel en waarvan u het aanwervingsformulier – en/of met kopie van 

de arbeidsovereenkomst - niet heeft doorgestuurd? Is er binnen uw organisatie nog een werknemer wiens 

arbeidsovereenkomst is gewijzigd of is beëindigd en waarvan u geen melding heeft gemaakt? Zijn er nog 

andere wijzigingen of schorsingen geweest bij werknemers die u moet doorgeven? Is er nog een vervanger 

die u in 2017 tewerkstelde binnen Via Vorming Hogerop en waarvan u de aanwerving of wijziging nog niet 

heeft laten weten? ….  Met het oog op een zo correct en volledig mogelijk rapport voor 2017 vragen wij om 

ons voor eind januari al deze ontbrekende gegevens van 2017 te bezorgen.   

Het tijdig bezorgen van deze gegevens is ook voor u of uw sociaal secretariaat een voordeel bij het opmaken 

of controleren van de semestriële prestatiestaat. De deadline hiervoor is zoals elk jaar 15 februari. Uiteraard 

mag het ook vroeger: de dossiers die eerder in orde zijn, ontvangen ook vlugger hun voorstel van afrekening. 

Een blanco versie van onze prestatiestaat kan u downloaden van onze website. Meer informatie lees je op 

het formulier zelf of in onze infobrochure. Gelieve de werknemers in alfabetische volgorde op te geven en 

vergeet zeker de werknemers  niet die u met de eenmalige middelen (1MM) en/of met VVIA-middelen wil 

financieren. Bijkomende informatie over de afrekening kan je terugvinden via https://www.vspf.org/de-

jaarafrekening . 

Voor de jongeren binnen deeltijds leren deeltijds werken ontvangt u weldra de afrekening van het schooljaar 

2016-2017. 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. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

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

Met tijdelijke ondersteuning van Filip Hubloue  
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