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Beste mevrouw, mijnheer,  

Via onze nieuwsbrieven brengen wij elke werkgever op de hoogte van de meest belangrijke beslissingen of 

wijzigingen over de werking van het fonds. Onze nieuwsbrieven kan u steeds nalezen op onze website. 

Ditmaal stellen wij 3 zaken in de kijker waarmee u best rekening houdt:     

• Zoals eerder reeds verschillende malen aangekondigd, hoeft u ons vanaf dit jaar geen semestriële 

prestatiestaten meer te bezorgen, noch voor de reguliere tewerkstellingen, noch voor de werknemers 

binnen onze projecten DLDW, duaal leren en via vorming hogerop. De loonkostgegevens voor al deze 

werknemers, die u door het fonds wil laten financieren, ontvangen wij rechtstreeks van de RSZ via de DmfA. 

Daarom is het uiteraard van het grootste belang dat uw aangiftes bij de RSZ, via uw sociaal secretariaat, 

correct gebeuren. Retroactieve wijzigingen in de DmfA zijn mogelijk, maar worden best vermeden. Elk 

sociaal secretariaat heeft voor dergelijke wijzigingen van de kwartaalaangiftes een andere procedure én een 

ander prijskaartje … Informeer u best hierover bij uw sociaal secretariaat. 

• Onze andere formulieren blijven voorlopig wel behouden: voor elke aanwerving en/of wijziging blijft u 

verder het formulier ‘sociale Maribel PC319.01’ gebruiken. Tevens blijven we verder werken met onze 

andere formulieren voor de aanvraag van een functiewijziging, voor de aanvraag van een 

arbeidsovereenkomst bepaalde duur of in geval van een herstructurering. Al onze formulieren zijn terug te 

vinden bij de downloads op onze site onder de rubriek ‘formulieren’. Gelieve deze enkel per mail door te 

sturen, niet per post!  

• Ook in onze sector hebben diverse besparingsmaatregelen van subsidiërende instanties directe gevolgen 

op de personeelsbezetting. Indien dit binnen uw organisatie het geval is, bent u volgens de richtlijnen van 

het K.B. van 2002 verplicht hiervan melding te doen bij het fonds. Elke structurele daling van het 

tewerkgesteld arbeidsvolume dient u te melden en moet besproken worden door de beheerders van het 

fonds. Onze procedure hiervoor vindt u op onze website; wij hebben ook een meldingsformulier ter 

beschikking. Jaarlijks verricht het fonds controles op de arbeidsvolumes. Organisaties waarbij we een daling 

vaststellen, dienen hiervan een verantwoording te bezorgen. Vanaf dit jaar is de wijze van controle 

aangepast, wij zullen hierover later meer informatie bezorgen.   

Heeft u vragen, ook voor het aanleveren van alle documenten en formulieren, neem dan contact op via 

socmar31901@vspf.org 

Met vriendelijke groeten en draag zorg voor elkaar, 

 

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

Met ondersteuning van Filip Hubloue 
 
 

 

http://www.vspf.org/?action=onderdeel&onderdeel=26&titel=Sociaal+Fonds+VOHI+paritair+comit%C3%A9+319.01
https://www.vspf.org/p5173
https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/FAQ/ProcedureMeldingArbeidsvolumeDaling.pdf
mailto:socmar31901@vspf.org


 


