
 

Fonds Sociale Maribel 330 

Fonds Maribel Social 330 

 

 

FSM beschut wonen – wijkgezondheidscentra – diensten 

voor het bloed van het Rode Kruis  |  Kamer 5 

 

maribel5@fe-bi.org  |  T  02 229 32 49 

 

 
 

FMS habitations protégées – maisons médicales – services 

de sang de la Croix-Rouge  |  Chambre 5 

 

T  02 229 20 11  |  maribel5@fe-bi.org 

Sainctelettesquare 13-15  |  1000 Brussel 

Het Fonds wordt gecoördineerd door FeBi vzw 

 

www.fe-bi.org 

 

Square Sainctelette 13-15  |  1000 Bruxelles 

Le Fonds est coordonné par l’asbl FeBi 

 

Dit document is ter informatie. De Verklaring op eer moet worden ingevuld via de enquête. De enquête wordt 

gesloten op 31/03/2021. 

 

VERKLARING OP EER MET BETREKKING TOT DE AANMOEDINGSPREMIE 

Ondergetekende, 

Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mailadres:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handelend in hoedanigheid van gemachtigde afgevaardigde voor de instelling: 

Instellingsnummer bij de Kamer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam van de instelling:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: ………………………………… Plaats:  …………………………………… 

RSZ-nummer (met kengetal):  ……………………………………………………………. 

Ondernemingsnummer:   ……………………………………………………………. 

Verklaart op eer: 

- Totaal aantal VTE (voltijdse equivalenten) van “rechthebbende werknemers” * waarvoor de 

aanmoedigingspremie werd berekend: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* met uitzondering van de loontrekkende huisartsen en de werknemers die erkend zijn door de regio’s 

(AVIQ/COCOF) 

* Opgelet: De premie wordt pro rata tewerkstellingstijd (op basis van bezoldigde arbeidstijd en bezoldigde 

gelijkgestelde prestaties) en pro rata tewerkstellingsperiode binnen de referteperiode 1 september 2020 

t.e.m. 30 november 2020 berekend. De periodes tijdelijke werkloosheid Covid-19 omwille van quarantaine 

moeten mee in aanmerking genomen worden. 

 

- Totaal bedrag van de berekende en betaalde aanmoedigingspremie (bruto): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Totaal bedrag van de betaalde patronale RSZ op deze premie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Totaal bedrag van de betaalde premie exclusief BTW m.b.t. de interim-arbeid: (indien van toepassing):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Verklaart dat:  

→ de gegevens in deze Verklaring op Eer correct zijn,  

→ de aanmoedigingspremie zal worden betaald aan de werknemers, 

→ deze premie vervangt op geen enkele manier de vergoeding, premies, voordelen in natura of enig ander 

voordeel of aanvulling bij het voorgaande, al dan niet bijdrage-plichtig voor de sociale zekerheid. 

 

 (handtekening en datum) : …………………………………………………… 


