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Beste mevrouw, mijnheer, 

 

Bij de start van 2021 kijken we allen hoopvol uit naar een snelle terugkeer van het ‘normale’ leven van voorheen. 

Alvast onze beste wensen voor dit nieuwe jaar. 

Naast corona was 2020 ook het jaar waarin we als fonds sociale Maribel onze semestriële prestatiestaten  definitief 

overboord hebben gegooid. Deze  verwachten we dus niet meer met het oog op de afrekeningen van 2020. De 

prestaties en loonkostgegevens van de werknemers die u wil financieren vanaf 2020 ontvangen we immers via de 

DmfA. Daarom zal u onder de downloads op onze website geen prestatiestaat meer terugvinden en zijn ook 

bepaalde passages in onze infobrochure en veel gestelde vragen aangepast.  

Wel doen we nogmaals een oproep om ons de nodige documenten voor de werknemers die u wil financieren in 

2020 zo snel mogelijk door te sturen. U bezorgt ons daartoe via mail het formulier sociale Maribel PC 319.01 indien 

nodig samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst. Deze gegevens alleen via de DmfA doorgeven, volstaat 

niet. Heeft u ons elke wijziging of nieuwe aanwerving reeds bezorgd, dan is er geen probleem. In afwachting van de 

implementatie van een extranet blijven we deze werkwijze met ons eigen formulier hiervoor verderzetten. 

Gezien het verplichte telewerk voor alle medewerkers van VSPF vragen wij geen formulieren of documenten per 

post te bezorgen. U bezorgt alles digitaal via ons algemeen e-mailadres: socmar31901@vspf.org , ook nog eens via 

de post is overbodig. Elke dossierbeheerder heeft toegang tot dit mailadres en bij afwezigheid kan een collega 

steeds uw dossier verder opvolgen. 

Kort samengevat verwachten wij: 

 Dringend: elke wijziging of nieuwe aanwerving m.b.t. 2020 zo spoedig mogelijk bezorgen (indien u dit nog 

niet heeft gedaan)  

 Geen prestatiestaat meer doorsturen (ook niet voor DLDW) 

 Alle documenten, formulieren, … enkel nog digitaal bezorgen  

We bedanken u alvast voor het geduld en medewerking en doen ons uiterste best om de overgang naar een nieuw 

systeem en nieuwe van werken zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  

Indien u nog bijkomende vragen of opmerkingen hebt, aarzel 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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