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Beste mevrouw, mijnheer,  

De deadline van 15 september voor het indienen van de semestriële prestatiestaat is bereikt. Werkgevers die 

ons hun prestatiestaat nog niet bezorgden, dienen dit zo spoedig mogelijk te doen. We zullen  immers 

binnenkort de tewerkstellingsgegevens van de prestatiesstaten vergelijken met de DmfA.  

Via uw sociaal secretariaat heeft u  vanaf januari 2019 in principe elke tewerkstelling ‘sociale Maribel’ met de 

specifieke code Q-bis doorgegeven aan de RSZ. Die gegevensstromen hebben de fondsen sociale Maribel 

intussen ontvangen en dienen als basis voor de vergelijking van de tewerkgestelde werknemers. Eind vorig 

jaar reeds bezorgden wij hierover een algemene nota en o.a. ook in onze nieuwsbrieven hebben wij hierover 

al gecommuniceerd.    

Concreet willen wij oproepen om - indien dit voor uw organisatie nog niet is gebeurd - ons de ontbrekende 

gegevens van de werknemers ten laste fonds eind deze week nog te bezorgen, samen met een (aangepaste) 

prestatiestaat van het eerste semester. Uiteraard voor zover dit nog niet is gebeurd. Het fonds zal voor elke 

organisatie deze gegevens dan vergelijken met de ontvangen tewerkstellingsgegevens van de RSZ en op basis 

hiervan een rapport opstellen. Dit rapport bezorgen wij u in de loop van de derde week van oktober en zal 

tevens het tussentijds rapport vervangen dat wij voorgaande jaren verzonden. In dit rapport zal u de 

resultaten terugvinden van de controle op de tewerkstellingen en wat u dient te doen ingeval van 

afwijkingen.  

Als alles volgens planning verloopt zullen wij dit jaar ook nog een rapport bezorgen waarbij wij naast de 

tewerkstellingen ook de loonkostgegevens  van het eerste semester hebben vergeleken. Wij herinneren u er 

nog eens aan dat wij ook voor het tweede semester 2019 nog een prestatiestaat verwachten tegen 15 

februari volgend jaar. Pas voor de prestaties vanaf 2020 vervalt de huidige werkwijze en zullen de fondsen de 

loonkostgegevens rechtstreeks via de RSZ binnenkrijgen en verwerken.  

Stelt u met Maribelmiddelen een jobstudent tewerk, gelieve dan elke arbeidsovereenkomst steeds volledig 

op te geven aan het fonds. Wil u de financiering van de loonkost (bijvoorbeeld  voor de 1MM) splitsen, dan 

maakt u verschillende arbeidsovereenkomsten. M.a.w. de arbeidsovereenkomst met een jobstudent is ofwel 

volledig ten laste van het fonds ofwel niet.  

Heeft u vragen, aarzel niet ons te contacteren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

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/media/docs/FSM319.01/Dmfa_communicatie_181107_31901.pdf

