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 Beste werkgever, 

Bijna is het weer zover en wordt uw jaarlijkse afrekening sociale Maribel opgemaakt. 

Om deze voor het jaar 2020 correct te kunnen opstellen, baseren we ons op uw DmfA-aangiftes (en eventuele 

wijzigingen) van het volledig kalenderjaar: prestaties en loongegevens halen we hieruit. Essentieel voor een juiste 

saldering is dat u in de 4 trimesters van 2020 het veld Qbis (= Maribeltewerkstellingstijd ) voor al uw 

Maribelwerknemers juist hebt ingevuld. Dit geldt voor: 

 Uw reguliere Maribelwerknemers en ook uw jobstudenten 

 De jongeren in DLDW (nog even opfrissen: jongeren met een DLDW-contract worden ofwel gefinancierd door de 

Maribel en dus opgenomen in de DmfA, ofwel gefinancierd via de Jongerenbonus = Vivo). 

 De vervangers van de werknemers in opleiding via het project Via Vorming Hogerop. 

Correcties op eerdere DmfA-aangiftes zijn steeds mogelijk, mocht u een werknemer vergeten aan te geven zijn of 

onjuiste prestaties hebben ingegeven. Dit kost echter tijd en geld, dus u voorkomt ze best. Besteed daarom de 

nodige aandacht aan een correcte invoer van de tewerkstellingsperiode en de tewerkstellingsuren die u ten laste 

wil zien van het fonds, evenals de tijdelijke onbezoldigde periodes. Op basis van uw DmfA-aangiftes kan het fonds 

de controle doen van de gepresteerde en gelijkgestelde uren per Maribelwerknemer en kan een juiste verrekening 

van de reeds betaalde voorschotten gebeuren om zo tot een correct saldo (in plus of min) te komen. 

Uw afrekening van 2020 mag u verwachten in de eerste helft van april 2021. We zullen de DmfA-aangiftes van het 

4e trimester van 2020 immers pas in maart 2021 ontvangen. Aangezien deze gegevens dan nog moeten verwerkt 

worden, zullen de fondsen de afrekening niet eerder bezorgen. 

Alle andere formulieren die gebruikt worden in een fonds, blijven tot activering van ons Extranet behouden. Het 

gaat dan om de formulieren m.b.t. aanwervingen/wijzigingen/aanvragen van een 

functiewijziging/herstructurering/melding arbeidsvolumedaling. U kan deze steeds downloaden op onze website 

www.vspf.org waar u ze terugvindt onder het betrokken fonds. Na invulling bezorgt u ons de formulieren via mail 

naar het mailadres van het fonds waartoe u behoort. 

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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