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1 Algemene inleiding

De toepassing Europees Sociaal Fonds (ESF) is toegankelijk via het federale portaal 
van de sociale zekerheid. De procedure om toegang te krijgen tot de toepassing 
vindt u in de algemene handleiding die beschrijft hoe u verbinding kunt maken met 
de toepassingen van het federale portaal van de sociale zekerheid.

Deze handleiding illustreert het "technische" gebruik van het programma ESF. De 
voorbeelden op de schermen zijn volledig fictief.

De handleiding beschrijft de invoering van een project "As 1" maar de logica van het 
programma is gelijkaardig voor de assen 2 en 3.

Als beheersautoriteit stelt de POD-MI u een "boekhoudkundige handleiding" ter 
beschikking waarin u terecht kunt voor de meer specifieke begrippen qua inhoud en 
wetgeving.

Algemene functionele opmerkingen:

1) Voor het federale portaal van de sociale zekerheid gelden strikte gebruiksregels.
Wanneer een gebruiker te lang geen activiteit onderneemt, beschouwt het systeem 
hem bijvoorbeeld als inactief en wordt de verbinding verbroken.
Let op: als u gewoon gegevens inbrengt ZONDER OP TE SLAAN, kan het federale 
portaal van de sociale zekerheid u niet herkennen als actieve gebruiker.
Om dergelijke ongemakken te vermijden, raden wij u aan de inhoud van uw 
tekstzones voor te bereiden in een klassiek Word-document alvorens uw project in te 
brengen. U kunt dan gebruik maken van de functies "kopiëren / plakken" naargelang 
uw behoeften.

2) Alle velden waarvan de naam gevolgd wordt door een rood sterretje (*) zijn 
verplichte velden.

3) Sommige zones worden weergegeven in het grijs, andere in het wit. De 
toepassing biedt u alleen de velden aan die overeenkomen met uw project 
(voortraject of traject, bijvoorbeeld) en toont de andere zones in het grijs. Ook in de 
financiële tabellen zijn alleen die zones toegankelijk die ingevuld moeten worden.

4) In de toepassing Europees Sociaal Fonds zijn de berichten ofwel:
- groen: alles is goed verlopen;
- oranje: de toepassing vestigt uw aandacht op een punt maar blokkeert u niet;
- rood: de toepassing meldt een fout en blokkeert de verdere manipulaties zolang de 
fout niet verbeterd is.

Voor technische en informaticavragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk 
OCMW's van Smals – 02/787.58.27 – ocmw-cpas@smals.be

Voor vragen in verband met de wetgeving en de inhoud kunt u contact opnemen met 
de frontdesk van de POD-MI – 02/508.85.85 – vraag@mi-is.be
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2 Een project invoeren

2.1 De promotor invoeren

2.1.1 Scherm voor raadpleging van de projecten bij de eerste verbinding

In dit eerste scherm heeft de gebruiker maar één optie: klikken op "De gegevens van 
de promotor invoeren".

2.1.2 Scherm om de gegevens van de promotor in te voeren

Herinnering: alle rubrieken met een rood sterretje (*) moeten verplicht ingevuld 
worden. Worden zij niet ingevuld, dan zal de toepassing weigeren om de promotor 
op te slaan en zal zij u meedelen welke gegevens nog moeten worden ingevoerd.

Als u ervoor gekozen hebt om uw project alleen te realiseren, dan zal de naam van 
de organisatie die van uw OCMW zijn.

Als het project daarentegen wordt voorgesteld door een vereniging van OCMW's 
(cluster of hoofdstuk XII), dan moet deze laatste zich identificeren in haar eigen 
naam volgens de procedure die beschreven wordt in het document "Veiligheid:
toegangsprocedure voor het ESF" uitgewerkt door de POD-MI.

Bovendien gaat de toepassing op basis van uw user id en uw wachtwoord direct het 
"KBO-nummer" van uw OCMW opzoeken. Normaal moet u het dus niet invoeren. Het 
is echter noodzakelijk dat u de juistheid van deze informatie verifieert vooraleer u de 
promotor opslaat.
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Tot slot werden bepaalde controles op het e-mailadres en het rekeningnummer 
geïmplementeerd. De toepassing zal u aangeven wanneer één van deze gegevens 
ongeldig wordt bevonden.

U zult de gegevens van de promotor later altijd kunnen wijzigen door onderaan de 
pagina voor de raadpleging van de projecten te klikken op "Promotor bijwerken"
(aangegeven onder "1" in het scherm hieronder).

Eens de gegevens van de promotor zijn opgeslagen, wordt de gebruiker 
doorverwezen naar de pagina voor de raadpleging van de projecten. Er verschijnt 
dan een nieuwe knop: "Een nieuw project aanmaken".

1
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2.2 Een nieuw project aanmaken

2.2.1 Inleiding

Eens de promotor aangemaakt is, kan de gebruiker zijn project invoeren door te 
klikken op "Een nieuw project aanmaken".

Voor een beter begrip gaan we hieronder een voorbeeld bestuderen van een 
voortraject voor sociale activering. Hiervoor gaan we in de "tekst"-velden het type en 
de aard preciseren van de gegevens die de gebruiker moet invoeren.

Wanneer er belangrijke verschillen zijn tussen de invoer van de gegevens voor een 
voortraject en die voor een traject, zullen we het betreffende punt opsplitsen.

Opmerkingen:
- In het kader van een voortraject moet er ten minste een groep zijn van 5 
deelnemers die allemaal beginnen op de begindatum van het project zelf. Het zou 
wenselijk zijn mocht minstens de helft van hen op termijn instappen in een traject.

- In het kader van een traject moeten er ten minste 10 deelnemers zijn. De indeling 
van de deelnemers in groepen is vrij op voorwaarde dat de eerste groep ten minste 5 
personen bevat die allemaal beginnen op de begindatum van het project. Het zou 
wenselijk zijn mocht minstens de helft van alle deelnemers na afloop van het project 
werk gevonden hebben buiten het kader van tewerkstelling (artikel 60 §7, …).

2.2.2 Identificatie van het project

De opmerkingen bij deze rubriek zijn de volgende:

- Als OCMW kunt u enkel opteren voor As 1.

- Als uw project minder dan een jaar duurt (6 maanden zoals in ons voorbeeld), 
zal de gebruiker de waarde "1 jaar" moeten selecteren.

- Voor de rubriek "Type vereniging" zal de gebruiker kunnen kiezen tussen 
"individueel" of "in partnerschap" als het project wordt voorgesteld door een 
vereniging van OCMW's (cluster of hoofdstuk XII)1 of als u werkt in een voorlopig 
partnerschap met een ander OCMW.

  
1

In dit geval moet de promotor een bijkomend gegeven invoeren: de partner-OCMW's. We zullen hier 
later op terugkomen.
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2.2.3 Doelgroepen

Eenzelfde persoon kan voorkomen in verschillende categorieën.

Voorbeeld: een jonge vrouw van Marokkaanse nationaliteit, 20 jaar oud, die alleen 
leeft met een kind ten laste zal zowel vermeld worden in de categorieën 
"Eenoudergezin", "Jongeren van 18 tot 25 jaar" als in de categorie "Van buiten de 
Europese Unie".

De onderstaande rubrieken hebben geen betrekking op de OCMW's.
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2.2.4 Activiteiten op het terrein

De promotor dient hier de praktische elementen in te voeren die het mogelijk maken 
het project en de werking ervan te begrijpen. Meer details vindt u in de instructies die 
zijn ingevoegd in de "tekst"-zones.

2.2.4.1 Voor een voortraject
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2.2.4.2 Voor een traject

2.2.5 Doel van het project

2.2.6 Innovatie en meerwaarde
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2.2.7 Partnerschap

2.2.8 Evaluatie

2.2.9 Beoogde resultaten

Dit is een raming die in de mate van het mogelijke moet streven naar 50 % van het 
aantal deelnemers.

2.2.9.1 Voor een voortraject:

2.2.9.2 Voor een traject:
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2.2.10 De deelnemers

2.2.10.1 Voor een voortraject

In het kader van een voortraject is er normaal geen enkele tewerkstelling. In de twee 
betreffende rubrieken moet dus 0 worden ingevuld.

Het ESF kan echter een opleidingspremie toekennen ter waarde van 1,00 EUR per 
uur. Dit bedrag zal automatisch berekend worden en ingevoegd worden in de kolom 
"Totale kostprijs" van de tabel met betrekking tot de financiële informatie.

2.2.10.2 Voor een traject

In het kader van een integratietraject moeten de deelnemers gedurende de periode 
van het project ten minste één dag tewerkgesteld worden in het kader van artikel 60, 
§7. Naast het aantal deelnemers zal de promotor ook het gemiddeld jaarloon per 
deelnemer en het voorziene aantal werkuren moeten vermelden.

Ter herinnering: het jaarlijks aantal werkuren bedraagt 1760 voor een voltijds 
equivalent. Als de deelnemer wordt aangeworven voor een periode van minder dan 
een jaar, dan is het belangrijk dat de rubriek "jaarlijks aantal uren" wordt aangepast 
(voor een periode van 6 maanden zal dit aantal gelijk zijn aan 1760/12X6, ofwel 880 
uur).

In het kader van een traject zal de beheersautoriteit de opleidingspremie van 
1,00 EUR per uur niet willen betalen ook al wordt deze opleiding verstrekt buiten de 
periode die gedekt wordt door een arbeidsovereenkomst art. 60, §7.

In ons voorbeeld voorziet het project de aanwerving voor het ganse jaar van 10 
voltijdse personen volgens artikel 60, § 7 met een brutoloon dat gemiddeld 20.000 
EUR per jaar bedraagt.
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De bedragen met betrekking tot de tewerkstelling zullen automatisch worden 
berekend en ingevoegd in de kolom "Totale kostprijs" van de tabel met betrekking tot 
de financiële informatie.

2.2.11 De begeleiders

In de onderstaande rubrieken zal de promotor de informatie moeten invoeren met 
betrekking tot de begeleiders die worden toegewezen aan de realisatie van het 
project.

Als de begeleider deeltijds of voor een bepaalde periode wordt toegewezen, dan 
moet het aantal uren worden aangepast en niet het loon.

In het eerste voorbeeld hebben we de aanwerving voorzien van een halftijdse sociaal 
assistent voor een periode van 6 maanden.
Dit levert de volgende berekening op: 1760 uur per jaar (voltijds equivalent voor een 
gans jaar) / 2 (want halftijds) / 2 (want het project duurt 6 maanden en geen jaar) = 
1760 / 4 = 440 uur.

In ons tweede voorbeeld hebben we de aanwerving van 2 sociaal assistenten 
voorzien voor het ganse jaar 2008 voor een anderhalf voltijds equivalent en met een 
gemiddeld loon van 40.000 EUR per voltijds equivalent en per jaar.
Dit levert de volgende berekening op: 1760 uur per jaar (voltijds equivalent voor een 
gans jaar) + 880 uur (voor het halftijds equivalent). Dit geeft een totaal van 2640 uur / 
2 (want er worden 2 personen toegewezen aan dit project) = 1320 uur.
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Het bijbehorende bedrag zal automatisch worden berekend en ingevoegd in de 
kolom "Totale kostprijs" van de tabel met betrekking tot de financiële informatie.

2.2.12 De onderaannemers

Hier zal de promotor de gegevens met betrekking tot een eventuele onderaanneming 
invoeren.

In ons voorbeeld gaan we in het kader van ons voortraject een beroep doen op een 
onderaannemer voor een prestatie van 200 uur, tegen de totale kostprijs van 1.000 
EUR.

Het bijbehorende bedrag zal automatisch worden berekend en ingevoegd in de 
kolom "Totale kostprijs" van de tabel met betrekking tot de financiële informatie.

2.2.13 De werkingskosten en facturen van hardware en uitrusting

Het ESF kan een deel van de werkingskosten dekken ter waarde van 10 %2 van de 
totale kostprijs van het project.

Het bijbehorende bedrag zal automatisch worden berekend en ingevoegd in de 
kolom "Totale kostprijs" van de tabel met betrekking tot de financiële informatie.

  
2

Het percentage bedroeg 5 % tot in 2008.
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Onder facturen van hardware en uitrusting verstaat men bijvoorbeeld de 
investeringen die kunnen worden afgeschreven op één of meer jaren, zoals de 
aankoop van informaticamateriaal.

2.2.14 De financiële informatie

Zoals u ziet, worden de waarden van de kolom "Totale kostprijs" automatisch 
berekend op basis van de gegevens die in de vorige rubrieken werden ingevuld.

Het is de promotor die daarna de totale kostprijs moet verdelen per subsidiërende 
instantie, rekening houdend met de eventuele ontvangsten.

Belangrijk hierbij is dat de ESF-tussenkomst noodzakelijkerwijze moet liggen tussen 
25 % en 50 % van de totale in aanmerking komende kostprijs.

Let op: de rode kader rond een bedrag betekent dat de validatie- of 
berekeningsregels niet gerespecteerd werden.

Eens alle informatie ingevoerd is, kan de promotor zijn project opslaan. Als een 
verplichte rubriek niet werd ingevuld, dan zal de toepassing hem dit signaleren met 
een foutmelding die in het rood verschijnt bovenaan zijn scherm.
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Hij zal dan eerst de nodige verbeteringen moeten aanbrengen alvorens hij zijn 
project kan opslaan door te klikken op "Project opslaan".
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2.3 Raadpleging van de projecten na de creatie van een project

Het pas aangemaakte project is zichtbaar in de lijst van de projecten in aanmaak.

Door op "Details" te klikken, kunt u de gegevens van de promotor raadplegen (1), de 
gegevens van de partners invoeren - als uw project "in partnerschap" wordt 
uitgevoerd (2), het project raadplegen of bijwerken (3) of het projectvoorstel 
verzenden naar het selectiecomité van de POD-MI met het oog op een beslissing (4).

U kunt op elk moment het project afdrukken (5), de historiek raadplegen van de 
handelingen die werden uitgevoerd in het project (6), bijbehorende bestanden 
raadplegen en verzenden naar de beheersautoriteit (7) of de wijzigingen van de 
POD-MI tonen / verbergen (8). Deze punten staan los van de chronologie van een 
project en komen later in deze handleiding aan bod.

1

2

3

4

5 6 7 8
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2.4 Een partner aanmaken

Wanneer de gebruiker als type vereniging "Partnerschap" heeft ingevuld bij de 
creatie van het project, dan is een bijkomende link "Partner bijwerken" beschikbaar.

In dit geval zal de gebruiker zijn project pas kunnen verzenden naar de POD-MI als 
hij ten minste één partner heeft ingevoerd. Anders zal er een foutmelding verschijnen 
wanneer hij zijn project wil verzenden.

Noteer dat het noodzakelijk is om - al vanaf dit stadium van het proces -
duidelijk alle partners en/of alle OCMW's aan te geven die deel uitmaken van de 
vereniging Hoofdstuk XII of van de cluster. De gegevens die hier ingevoerd 
worden, zullen namelijk niet meer kunnen worden gewijzigd of aangevuld in de 
volgende stappen. Het is ook noodzakelijk om het KBO-nummer van elke 
partner aan te geven om een latere consultatie van de DmfA mogelijk te maken.

Het onderstaande scherm verschijnt. Het volstaat dan de verschillende rubrieken in 
te vullen die u worden aangeboden.
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Eens de gegevens ingevoerd zijn en de partner opgeslagen is, verschijnt deze 
laatste in de "Lijst van de geregistreerde partners" onderaan het scherm.
Om de gegevens te raadplegen of te wijzigen, moet u enkel de gezochte partner 
selecteren in de lijst.
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2.4.1 Bijzonder geval: de "Vereniging hoofdstuk XII" 

Als u een vereniging hoofdstuk XII moet inbrengen als promotor van het project, dan 
moet u als partner alle OCMW's invoeren die deel uitmaken van de vereniging.

2.4.2 Een cluster inbrengen

Als u een cluster moet inbrengen, dan moet u het volgende inbrengen:
- als promotor van het project de voornaamste entiteit van het project (OCMW of 
vereniging hoofdstuk XII);
- als partner alle andere entiteiten gedetailleerd tot op het laagste niveau (inclusief de 
eventuele verenigingen hoofdstuk XII en hun componenten).

Voorbeeld: cluster XX = OCMW A + vereniging hoofdstuk XII
De volgende gegevens moeten ingebracht worden:
Promotor: de vereniging "Hoofdstuk XII"
Partners: OCMW A + OCMW (B+C+D) die de vereniging hoofdstuk XII vormen
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2.5 Een project voorleggen aan het selectiecomité

Wanneer de gebruiker klikt op de knop "Het projectvoorstel naar de beheersautoriteit 
sturen", verandert de status van het project van "Voorlopige gegevens" in 
"Voorgelegd aan het selectiecomité".
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2.6 De projecten raadplegen nadat het project werd voorgelegd aan 
het selectiecomité

Door op "Details" te klikken, kunt u altijd het project raadplegen dat u hebt 
voorgelegd aan het selectiecomité maar u zult het niet meer kunnen wijzigen.
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2.7 De beslissing van het selectiecomité raadplegen

2.7.1 Inleiding

Eens het project verzonden is naar het selectiecomité, zal dit laatste het dossier 
onderzoeken. Daarna kan het drie soorten beslissingen nemen:

- een beslissing tot "erkenning", wat betekent dat het comité akkoord gaat met uw 
project zoals het beschreven werd en bijgevolg dus ook met het gevraagde ESF-
bedrag;

- een beslissing tot weigering van uw project;

- een beslissing tot "erkenning onder voorbehoud", wat betekent dat het 
selectiecomité bijkomende informatie van u vraagt in verband met één of meer 
aspecten van uw project en dit binnen een bepaalde termijn.

2.7.2 Beslissing tot erkenning

Wanneer het selectiecomité beslist om akkoord te gaan met een project, dan zal dit 
project met de status "Erkend" verschijnen in de lijst van de projecten die door het 
selectiecomité zijn erkend/geweigerd.

Door op "Details" te klikken, kunt u het project (1) en de beslissing (2) raadplegen en 
kunt u ook de reële gegevens van de begeleiders, deelnemers en onderaannemers 
in verband met het project invoeren (zie hierna).
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Wanneer u klikt op "De beslissing raadplegen" (2), verschijnt het volgende scherm en 
kunt u de verschillende aanvaarde bedragen zien - die u ook terugvindt in de 
omkaderde samenvatting op het scherm hierboven.
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2.7.3 Beslissing tot weigering

Wanneer het selectiecomité beslist een project te weigeren, dan zal dit project met 
de status "Geweigerd" verschijnen in de lijst van de projecten die door het 
selectiecomité zijn erkend/geweigerd.

Bovendien zal de gebruiker de details van het project en de beslissing kunnen 
raadplegen en kennis kunnen nemen van de redenen waarom het project geweigerd 
werd.

Maar dit zijn de enige opties die nog mogelijk zijn in dit geval.

2.7.4 Beslissing tot erkenning onder voorbehoud

Wordt het project "Erkend onder voorbehoud", dan zal het opnieuw verschijnen in de 
eerste lijst met de titel "Projecten in aanmaak/erkend onder voorbehoud".
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Door op "Details" te klikken, verschijnt het volgende scherm waarin u de beslissing 
kunt raadplegen, de wijzigingen kunt aanbrengen in het project en het opnieuw kunt 
voorleggen aan de POD-MI.

Door op "De beslissing raadplegen" (1) te klikken, zal u kennis kunnen nemen van de 
redenen waarom het selectiecomité van de POD-MI voorbehoud maakt bij het 
project.
In dit geval moet u de gevraagde bijkomende gegevens doorsturen voor de 
vervaldatum. Als u niet tijdig antwoordt, dan kan het project geweigerd worden.

Nadat u kennis hebt genomen van de motieven van de beheersautoriteit, kunt u uw 
project aanpassen door te klikken op "Project bijwerken" (2).
Tot slot dient u het voorstel opnieuw voor te leggen aan de beheersautoriteit 
binnen de toegekende termijnen (3).

Opmerking: een project kan verschillende keren worden "erkend onder voorbehoud" 
als het selectiecomité dit nodig vindt.
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3 Inbreng van de concrete gegevens van het project

Om de concrete gegevens van uw project te kunnen inbrengen, moet dit 
noodzakelijkerwijze de status "Erkend" hebben.

Concreet moet u uw project recupereren op de pagina "Raadpleging van de 
projecten" en klikken op "Details".

U komt in het volgende venster terecht:

In de zone "Aangifte van de deelnemers, begeleiders en onderaannemers" klikt u op 
"De reële gegevens bijwerken" om de nodige informatie in te voeren voor de 
effectieve start van het project.
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3.1 De begindatum van het project opslaan

Eerst en vooral moet u de data van het project bepalen en ze opslaan.

Hiervoor vult u de begindatum (1) en de einddatum (2) van het project in onder het 
formaat dd/mm/jjjj. Voorbeeld:

Klik dan op "De data van het project opslaan".

Het systeem zal nagaan of de volgende regels gerespecteerd worden:
- Voor een traject moet de begindatum van het project gelegen zijn tussen 01 januari 
en 30 juni van het budgettaire jaar.
- Voor een voortraject moet de begindatum van het project gelegen zijn tussen 01 
januari en 30 september van het budgettaire jaar.3

- Voor alle projecten moet de einddatum uiterlijk vallen op 30 juni van het budgettaire 
jaar + 1.

3.2 De groepen beheren

Nu moet u de groepen verbonden aan het project aanmaken en beheren.

(1) Voer de begindatum van de eerste groep in.
Noteer dat het aantal groepen niet beperkt is. De begindatum van een groep kan niet 
voor de begindatum van het project vallen.

(2) Voer de einddatum van deze groep in. De einddatum van een groep kan niet na 
de einddatum van het project vallen.

  
3

Voor de voortrajecten vanaf het budgettaire jaar 2011. In de jaren voor 2011 moet de begindatum 
van een voortraject gelegen zijn tussen 01 januari en 30 juni van het budgettaire jaar.
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(3) Nadat u de begin- en einddatum van uw groep hebt ingevoerd, klikt u op "De 
groep opslaan". U bekomt dan het volgende venster:

(1)

(3)

(2)
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U moet deze bewerking herhalen voor elke groep die u wil aanmaken.

Om een nieuwe groep aan te maken, klikt u op "Nieuwe groep", voert u de data in en 
klikt u op "De groep opslaan".

Als u op "Wijzigen" klikt, kunt u in de huidige fase van het project de begin- en 
einddatum veranderen.

In dit stadium van het project, d.w.z. zolang het niet gestart is, is het mogelijk een 
groep te verwijderen die verkeerd zou zijn aangemaakt.

NB: eens uw project opgestart is, zult u alleen nog de einddatum van de groep 
kunnen wijzigen.

De optie "Klaar om te starten" mag pas geactiveerd worden wanneer alle informatie 
van de groep (begeleider, deelnemers, onderaannemer) ingevoerd is en als juist 
beschouwd wordt (zie hierna).
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3.3 De begeleider(s) opslaan

U moet de eventuele begeleider of begeleiders invoeren. Hiervoor klikt u op "Een 
begeleider toevoegen".

U komt in het volgende venster terecht:

(1) Voer het INSZ van de begeleider in.

(2) Klik op "Zoeken" om de gegevens in verband met de begeleider te integreren via 
een webservice die de gegevens rechtstreeks uit het rijksregister haalt.

(3) Gegevens met betrekking tot de begeleider verschijnen automatisch dankzij de 
webservice.

(4) Kies de groep die beheerd zal worden door de begeleider.

(5) Voer de datum in waarop de begeleider instapt in het project.
Deze instapdatum moet coherent zijn met de data die vermeld zijn voor de 
geselecteerde groep.

(6) Voer de datum in waarop de begeleider uit het project stapt.
Deze datum mag nooit na de einddatum van uw groep vallen.

(7) Selecteer de werkgever van uw begeleider. Deze selectie is belangrijk want 
hierdoor zult u later de DmfA kunnen raadplegen.
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(8) Sla de begeleider op.
(9) De begeleider wordt toegevoegd aan de lijst van de begeleiders.
(10) Klik op "Nieuwe begeleider" als u er nog één moet toevoegen. Anders klikt u op 

"Terug naar de reële gegevens van het project".

NB: 1) Merk op dat u de groep zal moeten kiezen waarop de begeleider betrekking 
heeft. Als eenzelfde begeleider met verschillende groepen werkt, dan zal u de 
bewerking zo vaak moeten herhalen als er groepen zijn en zal u telkens de waarde 
van punt 4 moeten wijzigen.

2) U kunt de in- en uitstapdata wijzigen zo vaak u wil (zolang zij coherent 
blijven met de data van de groep en het project) en u kunt een begeleider zelfs 
helemaal verwijderen zolang het project niet is "gestart". Eens het project 
gestart is, zult u alleen nog de uitstapdatum van een bestaande begeleider 
kunnen veranderen.

3) Als het project "gestart" is, zult u in de loop van het project nog een nieuwe 
begeleider kunnen toevoegen.
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4) De keuze van de werkgever is belangrijk. Hij kan niet meer gewijzigd 
worden eens het project gestart is. Hij is noodzakelijk om een DmfA-
raadpleging mogelijk te maken.

5) Het is niet mogelijk om een begeleider meer dan een jaar op voorhand in te 
voeren (de datum van de dag van de invoering moet vallen voor of op de 
instapdatum van de begeleider + 1 jaar).

Terug in het vorige venster verschijnen de begeleiders als volgt:

U hebt dan de volgende mogelijkheden:

(1) de gegevens van elke begeleider raadplegen; 
(2) de gegevens van elke begeleider wijzigen; 
(3) een begeleider verwijderen zolang het project niet gestart is.

Alleen de uitstapdatum kan nog gewijzigd worden eens het project gestart is. 
Het zal ook niet meer mogelijk zijn om een begeleider te verwijderen.

Het zal wel nog altijd mogelijk zijn om een begeleider toe te voegen, ook al is 
het project gestart.

Om de reële gegevens van uw project voort in te voeren, klikt u op "Terug naar de 
reële gegevens van het project".
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3.4 De deelnemers opslaan

Om de deelnemers toe te voegen, klikt u op “Een deelnemer toevoegen” (1) in het 
scherm met de gegevens van het project:

U komt in het volgende venster terecht:

(1) Voer het INSZ van de deelnemer in.
(2) Klik op "Zoeken" om de gegevens in verband met de deelnemer te integreren via een 

webservice die de gegevens rechtstreeks uit het rijksregister haalt.
(3) Gegevens met betrekking tot de deelnemer verschijnen automatisch dankzij de 

webservice.
(4) Kies de groep waartoe de deelnemer zal behoren.
(5) Voer de datum in waarop de deelnemer in het project instapt.

Deze instapdatum moet coherent zijn met de data die opgenomen zijn voor de 
vermelde groep.

(6) Voer de datum in waarop de deelnemer uit het project stapt.
Deze datum mag nooit na de einddatum van uw groep vallen.

(7) Voer de werkgever in. Hij is belangrijk om een DmfA-raadpleging mogelijk te maken.
(8) Vul de informatie in de rubriek "Doelgroep" aan door middel van de afrolmenu’s.

1
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(9) Sla de deelnemer op.

(10) De deelnemer is nu toegevoegd aan de lijst van de deelnemers.
(11) Klik op "Nieuwe deelnemer" als u er nog één moet toevoegen. Anders klikt u op 

"Terug naar de reële gegevens van het project".

Herinnering: het minimumaantal deelnemers hangt af van de aard van het project.
- Voor een voortraject voor activering zijn er minimaal 5 nodig.
- Voor een traject voor socioprofessionele integratie zijn er minimaal 10 nodig.

Verduidelijkingen:
- Voor de voortrajecten moeten de deelnemers op voorhand bij de KSZ geïntegreerd 
worden met code 2 (leefloon) of code 3 (equivalent leefloon).
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- Voor de trajecten moeten de deelnemers op voorhand bij de KSZ geïntegreerd 
worden met code 2 (leefloon), code 3 (equivalent leefloon) of code 6 (tewerkstelling).

Anders verschijnt de volgende boodschap:

NB: 1) Een deelnemer zal in principe slechts tot één enkele groep behoren. Als hij in 
twee groepen zou voorkomen, moet hij een tweede keer worden opgeslagen met de 
bijbehorende groep.

2) Een begeleider en een deelnemer kunnen onmogelijk hetzelfde INSZ-
nummer hebben.

3) Het is belangrijk dat u een werkgever verbindt aan elke deelnemer, zelfs in 
het kader van een voortraject. Deze informatie is noodzakelijk voor de trimestriële 
herophalingen.
Als er geen effectieve werkgever is - wat in principe het geval is voor de 
voortrajecten -, dan moet u de promotor van het project opgeven als werkgever om 
latere blokkeringen te vermijden.

4) Zolang het project niet gestart is, kunt u de gegevens wijzigen of de 
deelnemer verwijderen.
Eens het project gestart is, kunt u alleen nog de deelnemer vervangen door iemand 
anders. De vervanger zal in geen geval opgeslagen kunnen worden op een datum 
die voor de uitstapdatum van de vervangen persoon valt.

5) Het is niet mogelijk om een deelnemer 1 jaar op voorhand in te voeren (de 
datum van de dag van de invoering moet vallen voor of op de instapdatum van de 
deelnemer + 1 jaar).
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3.5 Een onderaannemer toevoegen

Terug op de pagina van de reële gegevens van het project zien we het volgende:

Klik op "Een onderaannemer toevoegen".

U komt in het volgende venster terecht:

(1) Vul het KBO-nummer van de onderaannemer in.

(2) Kies de groep waarvoor de onderaannemer zal moeten tussenkomen.

(3) Voer de datum in waarop de onderaannemer instapt in het project. Deze 
instapdatum moet coherent zijn met de data van de groep.

(4) Voer de datum in waarop de onderaannemer uit het project stapt. Deze datum 
mag nooit na de einddatum van uw groep vallen.

(5) Vul de gegevens van de onderaannemer aan.
(6) Sla de onderaannemer op.
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(7) De onderaannemer wordt aan de lijst van de onderaannemers toegevoegd.
(8) Klik op "Nieuwe onderaannemer" als u er nog één moet toevoegen.
(9) Als u een overeenkomst of een aanhangsel hebt met de onderaannemer, dan 

kunt u dit aangeven door te klikken op "De overeenkomsten beheren".
(10) Eens al uw onderaannemers en de eventuele overeenkomsten of aanhangsels 

ingevoerd zijn, klikt u op "Terug naar de reële gegevens van het project".

NB: als een onderaannemer tussenkomt in verschillende groepen, dan moet u hem 
zo vaak opslaan als er groepen zijn en moet u telkens de bijbehorende groep en data 
meedelen.

U kunt alle gegevens van de onderaannemer wijzigen of verwijderen zolang het 
project niet gestart is.
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Eens het project gestart is, kunt u voor een bestaande onderaannemer de 
uitstapdatum wijzigen op voorwaarde dat hij coherent blijft met de data van het 
project. U zult ook een nieuwe onderaannemer kunnen toevoegen in de loop van een 
project.

U ziet in de lijst van de onderaannemers de optie "De overeenkomsten beheren".
In het volgende scherm kunt u de ondertekende overeenkomsten meedelen maar 
ook de aanhangsels.

U zult ze altijd kunnen aanvullen, zelfs als het project de status "Gestart" heeft.
De overeenkomst en zijn eventuele aanhangsels wijzigen en verwijderen is echter 
alleen mogelijk zolang het project niet gestart is.
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3.6 De gegevens raadplegen of wijzigen

3.6.1 Algemene opmerkingen over de wijziging van de ingevoerde 
gegevens vóór de start van het project

Om de begindata van de groepen, begeleiders, deelnemers en onderaannemers te 
wijzigen, moet er een strikte procedure gevolgd worden.
Eerst moeten de gegevens in verband met de groepen gewijzigd worden (indien 
nodig), daarna die van de begeleiders, deelnemers en onderaannemers.

Hiervoor klikt u in het hoofdscherm van het project op "De reële gegevens bijwerken".

In het scherm van de reële gegevens van het project kunt u alle opgeslagen 
informatie "consulteren", "wijzigen" of "verwijderen".

Wanneer u op "Consulteren" klikt, worden dezelfde vensters geopend maar in dat 
geval kunt u de gegevens niet wijzigen. Indien nodig zult u op "Wijzigen" moeten 
klikken en zult u de onderstaande procedure moeten volgen.
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(1) Een groep wijzigen, verwijderen of instellen op klaar om te starten
(2) Een begeleider consulteren, wijzigen of verwijderen
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(3) Een deelnemer consulteren, wijzigen, vervangen of verwijderen
(4) Een onderaannemer consulteren, wijzigen, verwijderen of de 

overeenkomsten beheren

3.6.2 De gegevens van één of meer groepen consulteren / wijzigen

Wanneer u op "Wijzigen" klikt (1), komt u in het volgende venster terecht:

(1) Lijst van de groepen + actie "Wijzigen"
(2) De begindatum van het project wijzigen
(3) De einddatum van het project wijzigen
(4) De aangebrachte wijzigingen opslaan

De nodige velden moeten gewijzigd worden en de wijzigingen moeten opgeslagen 
worden.
Eens alle nodige wijzigingen aangebracht en opgeslagen zijn, hoeft u enkel nog op 
"Terug naar de reële gegevens van het project" te klikken om verder te gaan met de 
acties.
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3.6.3 De gegevens van één of meer begeleiders consulteren / wijzigen

(1) Lijst van de begeleiders gesorteerd per groep + opties "Consulteren", 
"Wijzigen" en "Verwijderen"

(2) De instapdatum in het project wijzigen
(3) De uitstapdatum uit het project wijzigen
(4) De aangebrachte wijzigingen opslaan
(5) Terug naar de reële gegevens van het project

De nodige velden moeten gewijzigd worden en de wijzigingen moeten opgeslagen 
worden.
De data moeten onderling coherent zijn (zie hiervoor, een begeleider invoeren). Ze 
zullen zichtbaar zijn in de lijst van de begeleiders, gesorteerd per groep. Vanuit deze 
lijst is het mogelijk de gegevens van andere begeleiders te consulteren en te wijzigen 
indien nodig.
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Eens alle nodige wijzigingen aangebracht en opgeslagen zijn, hoeft u enkel nog op 
"Terug naar de reële gegevens van het project" te klikken om verder te gaan met de 
acties.

3.6.4 De gegevens van één of meer deelnemers consulteren / wijzigen

In het venster "Reële gegevens van het project" klikt u op "Wijzigen" naast de 
deelnemer die u wenst te wijzigen. U komt in het volgende venster terecht:

(1) Lijst van de deelnemers gesorteerd per groep + opties "Consulteren", 
"Wijzigen", "Vervangen" en "Verwijderen"

(2) De groep wijzigen waartoe de betrokkene behoort
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(3) De instapdatum in het project wijzigen
(4) De uitstapdatum uit het project wijzigen
(5) De werkgever wijzigen
(6) De aangebrachte wijzigingen opslaan

De nodige velden moeten gewijzigd worden en de wijzigingen moeten worden 
opgeslagen.
De data moeten onderling coherent zijn (zie hiervoor, een deelnemer invoeren). Ze 
zullen zichtbaar zijn in de lijst van de deelnemers, gesorteerd per groep.

Vanuit deze lijst is het mogelijk de gegevens van andere deelnemers te consulteren 
en te wijzigen indien nodig.

Het is belangrijk dat alle deelnemers van elke groep ingevoerd zijn VOOR de start 
van het project.

Eens het project gestart is, zult u alleen nog bestaande deelnemers kunnen 
VERVANGEN.

Eens het project "gestart" is, zult u wel nog een nieuwe groep met nieuwe 
deelnemers kunnen toevoegen maar u zult nooit een nieuwe deelnemer kunnen 
toevoegen aan een reeds bestaande groep, behalve in het geval van een 
vervanging.

Let op: u zult een deelnemer, begeleider of onderaannemer niet meer kunnen 
verwijderen eens het project gestart is.

U kunt een verkeerd ingevoerde deelnemer, begeleider of onderaannemer wel 
inactief maken door voor die persoon een "uitstapdatum uit het project" in te voeren 
die identiek is aan zijn "instapdatum in het project". Voor zover er geen enkele 
prestatie wordt aangegeven (zie verder DmfA), zal er met deze persoon geen 
rekening meer worden gehouden in de andere aspecten van het project maar hij zal 
blijven verschijnen in de lijst van de deelnemers op het moment dat de prestaties 
worden ingevoerd. Zijn totaal aantal uren zal op 0 moeten blijven staan.
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3.6.5 De gegevens van één of meer onderaannemers consulteren / 
wijzigen

Nadat u op "Wijzigen" geklikt hebt:

(1) De groep wijzigen waartoe de betrokkene behoort
(2) De instapdatum in het project wijzigen
(3) De uitstapdatum uit het project wijzigen
(4) De informatie van de onderaannemer wijzigen
(5) Een overeenkomst of een aanhangsel bij een reeds ingevoerde overeenkomst 

toevoegen
(6) De aangebrachte wijzigingen opslaan
(7) Terug naar de reële gegevens van het project
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4 Verificaties van de gegevens voor de effectieve start van 
het project

Als u de begeleiders, deelnemers en onderaannemers van een groep hebt ingevoerd 
en als u zeker bent van deze informatie, dan kunt u de status van de groep instellen 
op "Klaar om te starten".

Hiervoor klikt u op "Instellen op klaar om te starten" in de reële gegevens van het 
project.

De toepassing gaat een reeks eerste controles uitvoeren die voornamelijk slaan op:
- de geldigheid van de in- en uitstapdata van de groep in vergelijking met de data van 
het project;
- de geldigheid van de in- en uitstapdata van de begeleiders, deelnemers en 
onderaannemers in vergelijking met de data van de groep.

Als er een fout is, krijgt u een bericht van het type:
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Als het programma geen enkele incoherentie ontdekt voor de gecontroleerde punten, 
dan zult u de status van de groep zien veranderen.

In dit stadium kunt u een groep nog wijzigen of verwijderen zonder moeilijkheden.
Eens het project gestart is, zal dit niet meer mogelijk zijn.

Als u een gegeven wijzigt in een groep die al de status "Klaar om van start te gaan" 
heeft, dan krijgt u het volgende bericht:

(…)

U ziet dat de groep opnieuw de status "Niet klaar om van start te gaan" heeft.
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5 Het project starten

Voor de start van het project ziet u dat de knop "Starten" actief is en dat er geen 
enkele mogelijkheid tot invoer, actie of consultatie bestaat in de zones 5 (Prestaties, 
kosten, tussentijdse facturen en ontvangsten), 6 (Facturen en ontvangsten i.v.m. 
uitgaven en uitrusting) en 7 (Regularisatie van het project op het jaar).

Wanneer alle gegevens correct zijn ingevoerd, wanneer de status van de groep of 
groepen op "Klaar om van start te gaan" staat, kunt u naar het hoofdscherm van het 
project gaan en klikken op "Starten".

De toepassing ESF gaat opnieuw geldigheidscontroles uitvoeren op de ingevoerde 
gegevens.
Als één van de controlepunten niet gerespecteerd wordt, dan krijgt u een foutmelding 
die u vraagt om de bijbehorende verbetering aan te brengen.
Als alle controlepunten geldig bevonden worden, dan zal uw project effectief "gestart" 
worden.

Eens uw project gestart is, verschijnt de knop "Starten" in het grijs en worden de 
zones 5, 6 en 7 actief.
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Uw project verschijnt voortaan in de lijst van de gestarte projecten in het 
consultatievenster voor alle projecten.

Gefeliciteerd, uw project werd gestart!
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6 Een deelnemer vervangen

Naargelang de omstandigheden zal u misschien één of meer deelnemers moeten 
vervangen na de start van het project4.

Hiervoor klikt u eerst op "Wijzigen" naast de deelnemer die vervangen moet worden.

Verander de uitstapdatum uit het project en klik dan op "De deelnemer opslaan".

  
4

Als uw project nog niet gestart is, verwijdert u beter de deelnemer die geen deel zal uitmaken van 
het project en voegt u zijn vervanger toe.
Als het project de status "Gestart" heeft, dan kunt u niet anders dan de deelnemer vervangen.



ESF

As 1

Versie 7 - 10/2010 54 12/11/2010

HERINNERING:
- Maximum 60 % van de deelnemers kan in de loop van het project vervangen 
worden in het kader van een voortraject voor sociale activering.
- Maximum 40 % van de deelnemers kan in de loop van het project vervangen 
worden in het kader van een traject voor socioprofessionele integratie.

Terug op de pagina van de reële gegevens van het project kunt u de uitstapdatum 
bekijken van de persoon die vervangen moet worden.

Klik dan op "Vervangen" naast de persoon die net uit het project werd gehaald.

U komt in het volgende venster terecht:
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U moet nu nog de nieuwe deelnemer invoeren zoals hierboven beschreven. Let erop 
dat de data overeenkomen.

In de lijst van de deelnemers ziet u de vervanging:
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7 Invoer van de prestaties, facturen, ontvangsten en 
consultatie van de kosten

In dit stadium van het project moeten de eventuele uitgaven en ontvangsten 
preciezer ingevoerd worden om ze voor te leggen aan de beheersautoriteit.

Klik hiervoor op "Wijzigen".

U komt dan in het volgende scherm terecht.

7.1 Voor een voortraject:

7.1.1 De prestaties (1e tabblad)

In het eerste tabblad van de pagina kunt u de gepresteerde uren invoeren voor de 
begeleiders en de onderaannemers, alsook de uren gevolgd door de deelnemers.

Deze uren worden verdeeld over "sociale activering" (dit is het voorbereidend sociaal 
werk dat ervoor moet zorgen dat een persoon in een logica van stabilisatie en 
maatschappelijke integratie terechtkomt) en "begeleiding" (dit deel richt zich eerder 
op de administratieve en fysieke begeleiding en op opleidingen).

Als het vakje "Betaalde euro" aangevinkt is, betekent dit dat de promotor 1 euro per 
uur betaald heeft voor deze deelnemer. Het gaat om de opleidingspremie.
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Als uw project verschillende groepen omvat, dan vermeldt de zone 
"Gemeenschappelijk luik" het aantal uren dat gemeenschappelijk werd gegeven voor 
de groepen 1 en 2.

Deze kosten worden automatisch berekend en overgenomen in de trimestriële tabel.

7.1.2 De loonkosten (2e tabblad)

In het kader van een voortraject kunnen op dit tabblad alleen de DmfA-gegevens 
voor de begeleider(s) geraadpleegd worden.

Opmerking: De multifunctionele aangifte
DmfA is de afkorting van Déclaration multifonctionnelle / multifunctionele Aangifte.
PPL is de afkorting van Provinciale en Plaatselijke / Provinciales et Locales. Ze 
vervangt de RSZPPO-kwartaalaangifte sinds het eerste kwartaal van 2005.
De werkgever stuurt de loon- en arbeidstijdgegevens door die betrekking hebben op 
zijn werknemers. Deze gegevens worden zodanig verwerkt dat alle instellingen van 
sociale zekerheid met dezelfde informatie aan de slag kunnen gaan.
Deze aangifte wordt "multifunctioneel" genoemd omdat ze door alle instellingen 
gebruikt kan worden. De DmfAPPL beperkt zich namelijk niet tot de aangifte en de 
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berekening van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en van de 
verminderingen. Ze is ook de gegevensbron voor de instellingen van sociale 
zekerheid die instaan voor de toekenning van de rechten in de sociale zekerheid en 
de uitbetaling van de uitkeringen.

Noteer dat de gegevens geleverd door het programma ESF de gegevens zullen 
zijn die in de database bestaan op het moment dat ze geraadpleegd wordt voor 
de aangevraagde periode. De werkgeversaangiften worden één keer per 
kwartaal "opgeladen" in de database. Daarom verschijnt het laatste lopende 
kwartaal nooit.

Voorbeeld: een consultatie op 30 juni van de prestaties van een persoon tussen 1 
januari en 30 juni zal onvolledig zijn. U zal enkel de prestaties zien van het eerste 
kwartaal, dus van 1 januari tot 31 maart.

Klik op "Alle DmfA-gegevens bijwerken" (1) indien het om een eerste consultatie 
gaat. Anders klikt u op "De ontbrekende DmfA-gegevens bijwerken" (2), wat minder 
antwoordtijd vraagt.

(…)

Wanneer de consultatie gelukt is en er gegevens beschikbaar zijn, ziet u het 
volgende:

Door op het vergrootglas te klikken kan u de details van de kosten bekijken .

12
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Als de opvraging van de DmfA mislukt is of als er geen gegevens beschikbaar zijn, 
ziet u het volgende:

Als u de muiscursor op "Consultatie faalde" plaatst, dan verschijnt de precieze reden 
van deze mislukking in een tekstballon.
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7.1.3 De facturen (3e tabblad)

De ingevoerde facturen mogen enkel kosten zijn die aan onderaannemers 
betaald zijn.

Wanneer u facturen hebt van materiaal en uitrusting, dient u deze in te brengen in de 
zone 6 « Facturen en Ontvangsten van materiaal en uitrusting « ( zie verder in de 
handleiding ) 

De verdeelsleutel duidt het deel van de factuur aan dat de promotor wenst te 
imputeren op het ESF-budget.

Voorbeeld: het OCMW bestelt een opleiding voor een forfaitair totaalbedrag van 
1.500 euro bij de leverancier "Onderaannemer vzw". Het publiek van deze opleiding 
bestaat voor 60 % uit mensen die deelnemen aan het ESF-project. De anderen zijn 
mensen die afhangen van dit Centrum maar buiten het ESF-project. In de zone 
"Verdeelsleutel" zal de promotor 60 % invullen. Slechts 900 euro van de 1500 euro 
zal in rekening gebracht worden voor het ESF.



ESF

As 1

Versie 7 - 10/2010 61 12/11/2010

Nadat de factuur opgeslagen is, verschijnt ze in de lijst onderaan de pagina met de 
berekening van het ESF-deel dat reeds in de kolom "In aanmerking komend bedrag" 
staat.

Zoals steeds kunt u de gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen zolang u ze 
niet aan de beheersautoriteit hebt voorgelegd.

7.1.4 De ontvangsten (4e tabblad)

Elke ontvangst moet worden toegekend om één van de projectkosten te 
verminderen.

Wanneer u ontvangsten hebt die betrekking hebben op het materiaal en de 
uitrusting, dient u deze in te brengen in de zone 6 « Facturen en Ontvangsten van 
materiaal en uitrusting “ ( zie verder in de handleiding ).

De verdeelsleutel duidt het deel van de ontvangst aan dat de promotor wenst te 
imputeren op het ESF-budget.

Voorbeeld: in samenwerking met een andere vereniging en in het kader van het 
ESF-project organiseert een promotor een kerstmarkt om artikels te verkopen die 
tijdens opleidingen door deelnemers gemaakt werden.



ESF

As 1

Versie 7 - 10/2010 62 12/11/2010

De ontvangst van dit evenement (of een deel ervan) moet gebruikt worden om de 
kosten verbonden aan het project te verlichten, bijvoorbeeld de 
onderaannemingskosten.

Nadat de ontvangst opgeslagen is, verschijnt het bedrag in de lijst onderaan de 
pagina met de berekening van het ESF-deel dat reeds in de kolom "In aanmerking 
komend bedrag" staat.

Zoals steeds kunt u de gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen zolang u ze 
niet aan de beheersautoriteit hebt voorgelegd.

7.1.5 De trimestriële tabel (5e tabblad)

De trimestriële tabel bevat verschillende inlichtingen die ook in de andere tabbladen 
staan en geeft een synthese van de financiële informatie die u naar de POD zal 
doorsturen. Deze informatie staat in de zones "Deel ESF", "Totale kostprijs", 
"Ontvangsten" en "Totale financiering".

U moet deze verschillende kosten verdelen over de witte zones die onder 
"Overheidsdeel" staan.
Deze verdeling over de verschillende niveaus van de overheid maakt het mogelijk 
het ESF-deel te verminderen.

U kunt ook alle bedragen bekijken die reeds toegekend zijn aan het ESF-deel en in 
termen van totale kosten voor alle herophalingsperiodes (1).
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NB: de reële uitgaven die de promotor trimestrieel herophaalt ten laste van het ESF 
zullen slechts terugbetaald worden voor maximum 20 % van het totaal van het ESF-
bedrag toegekend per tussentijdse periode. Het saldo zal vereffend worden tijdens 
de regularisatieperiode.

1
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7.2 Voor een traject

7.2.1 De prestaties (1e tabblad)

In het eerste tabblad van de pagina kunt u de gepresteerde uren invoeren voor de 
begeleiders, onderaannemers en deelnemers.

Deze uren worden verdeeld over "vorming", "begeleiding" en "administratieve taken" 
voor de begeleiders of "gepresteerde uren" voor de deelnemers.

Als uw project verschillende groepen omvat, dan vermeldt de zone 
"Gemeenschappelijk luik" het aantal uren dat gemeenschappelijk werd gegeven voor 
de groepen 1 en 2.

NB: op technisch en informaticavlak is het mogelijk de zone "Betaalde euro" aan te 
vinken in het kader van een traject. Volgens de beheersautoriteit mag deze "Betaalde 
euro" echter niet in aanmerking worden genomen in het kader van een traject.
Aan de promotoren wordt dus gevraagd om het hokje "Betaalde euro" niet aan te 
vinken in het kader van een traject. Als de promotor deze zone toch aanvinkt, dan zal 
de beheersautoriteit dit ongedaan maken bij de controles na de voorlegging.

In de gepresteerde uren moeten alleen de uren aangegeven worden die 
gewerkt werden in het kader van het ESF-project, die bezoldigd werden en 
waarvoor de personeelsdienst een DmfA-aangifte heeft gedaan onder de codes 
1 en 10.

Deze kosten worden automatisch berekend en overgenomen in de trimestriële tabel.
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7.2.2 De loonkosten (2e tabblad)

Opmerking: De multifunctionele aangifte
DmfA is de afkorting van Déclaration multifonctionnelle / multifunctionele Aangifte.
PPL is de afkorting van Provinciale en Plaatselijke / Provinciales et Locales. Ze 
vervangt de RSZPPO-kwartaalaangifte sinds het eerste kwartaal van 2005.
De werkgever stuurt de loon- en arbeidstijdgegevens door die betrekking hebben op 
zijn werknemers. Deze gegevens worden zodanig verwerkt dat alle instellingen van 
sociale zekerheid met dezelfde informatie aan de slag kunnen gaan.
Deze aangifte wordt "multifunctioneel" genoemd omdat ze door alle instellingen 
gebruikt kan worden. De DmfAPPL beperkt zich namelijk niet tot de aangifte en de 
berekening van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en van de 
verminderingen. Ze is ook de gegevensbron voor de instellingen van sociale 
zekerheid die instaan voor de toekenning van de rechten in de sociale zekerheid en 
de uitbetaling van de uitkeringen.
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Op dit tabblad kunnen de DmfA-gegevens geraadpleegd worden voor de 
begeleider(s) en voor de deelnemers van elke groep.

Noteer dat de gegevens geleverd door het programma ESF de gegevens zullen 
zijn die in de database bestaan op het moment dat ze geraadpleegd wordt voor 
de aangevraagde periode. De werkgeversaangiften worden één keer per 
kwartaal "opgeladen" in de database. Daarom verschijnt het laatste lopende 
kwartaal nooit.

Voorbeeld: een consultatie op 30 juni van de prestaties van een persoon tussen 1 
januari en 30 juni zal onvolledig zijn. U zal enkel de prestaties zien van het eerste 
kwartaal, dus van 1 januari tot 31 maart.

Klik op "Alle DmfA-gegevens bijwerken" (1) indien het om een eerste consultatie 
gaat. Anders klikt u op "De ontbrekende DmfA-gegevens bijwerken" (2), wat minder 
antwoordtijd vraagt.

Wanneer de raadpleging gelukt is en er gegevens beschikbaar zijn, ziet u het 
volgende:

Door op het vergrootglas te klikken kan u de details van de kosten bekijken .

12
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Als de opvraging van de DmfA mislukt is of als er geen gegevens beschikbaar zijn, 
ziet u het volgende:

Als u de muiscursor op "Consultatie faalde" plaatst, dan verschijnt de precieze reden 
van deze mislukking in een tekstballon.
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7.2.3 De facturen (3e tabblad)

De ingevoerde facturen mogen enkel kosten zijn die aan onderaannemers 
betaald zijn.

Wanneer u facturen hebt van materiaal en uitrusting, dient u deze in te brengen in de 
zone 6 « Facturen en Ontvangsten van materiaal en uitrusting « ( zie verder in de 
handleiding ) 

De verdeelsleutel duidt het deel van de factuur aan dat de promotor wenst te 
imputeren op het ESF-budget.

Voorbeeld: het OCMW bestelt een opleiding voor een forfaitair totaalbedrag van 
1.500 euro bij de leverancier "Onderaannemer vzw". Het publiek van deze opleiding 
bestaat voor 60 % uit mensen die deelnemen aan het ESF-project. De anderen zijn 
mensen die afhangen van dit Centrum maar buiten het ESF-project. In de zone 
"Verdeelsleutel" zal de promotor 60 % invullen. Slechts 900 euro van de 1500 euro 
zal in rekening gebracht worden voor het ESF.
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Nadat de factuur opgeslagen is, verschijnt ze in de lijst onderaan de pagina met de 
berekening van het ESF-deel dat reeds in de kolom "In aanmerking komend bedrag" 
staat.

Zoals steeds kunt u de gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen zolang u ze 
niet aan de beheersautoriteit hebt voorgelegd.

7.2.4 De ontvangsten (4e tabblad)

Elke ontvangst moet worden toegekend om één van de projectkosten te 
verminderen.

Wanneer u ontvangsten hebt die betrekking hebben op het materiaal en de 
uitrusting, dient u deze in te brengen in de zone 6 « Facturen en Ontvangsten van 
materiaal en uitrusting “ ( zie verder in de handleiding ).

De verdeelsleutel duidt het deel van de ontvangst aan dat de promotor wenst te 
imputeren op het ESF-budget.

Voorbeeld: in samenwerking met een andere vereniging en in het kader van het 
ESF-project organiseert een promotor een kerstmarkt om artikels te verkopen die 
tijdens opleidingen door deelnemers gemaakt werden.
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De ontvangst van dit evenement (of een deel ervan) moet gebruikt worden om de 
kosten verbonden aan het project te verlichten, bijvoorbeeld de 
onderaannemingskosten.

Nadat de ontvangst opgeslagen is, verschijnt het bedrag in de lijst onderaan de 
pagina met de berekening van het ESF-deel dat reeds in de kolom "In aanmerking 
komend bedrag" staat.

Zoals steeds kunt u de gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen zolang u ze 
niet aan de beheersautoriteit hebt voorgelegd.

7.2.5 De trimestriële tabel (5e tabblad)

De trimestriële tabel bevat verschillende inlichtingen die ook in de andere tabbladen 
staan en geeft een synthese van de financiële informatie die u naar de POD zal 
doorsturen. Deze informatie staat in de zones "Deel ESF", "Totale kostprijs", 
"Ontvangsten" en "Totale financiering".

U moet deze verschillende kosten verdelen over de witte zones die onder 
"Overheidsdeel" staan.
Deze verdeling over de verschillende niveaus van de overheid maakt het mogelijk 
het ESF-deel te verminderen.

U kunt ook alle bedragen bekijken die reeds toegekend zijn aan het ESF-deel en in 
termen van totale kosten voor alle herophalingsperiodes.
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NB: de reële uitgaven die trimestrieel heropgehaald worden ten laste van het ESF 
zullen slechts terugbetaald worden voor maximum 20 % van het totale ESF-deel per 
trimester. Het eventuele saldo zal vereffend worden na de goedkeuring van de 
regularisatieperiode. 
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8 De gegevens voorleggen aan de beheersautoriteit

Eens u de verschillende tabbladen hebt ingevuld en de trimestriële tabel werd 
verdeeld en opgeslagen, kunt u teruggaan naar het hoofdscherm.

Klik op "Voorleggen" om deze inlichtingen naar de POD-MI door te sturen.

U krijgt het volgende bericht:

U ziet dat dezelfde acties mogelijk zijn voor het volgende kwartaal.

Klik op "Wijzigen" en herneem het vorige hoofdstuk.

De reeds voorgelegde kwartalen kunnen steeds geraadpleegd worden.

Als de voorlegging onmogelijk is, krijgt u een rood bericht dat u uitnodigt om terug te 
keren naar het lopende kwartaal en de verschillende tabbladen te raadplegen om de 
technische fout te zoeken die de voorlegging verhindert.
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9 De facturen en ontvangsten voor hardware en uitrusting 
invoeren om de regularisatie voor te bereiden

Om de jaarlijkse budgettaire regularisatie voor te bereiden, hebt u nu reeds de 
mogelijkheid om eventuele jaarlijkse ontvangsten en kosten in te voeren - zone 6 
"Facturen & ontvangsten i.v.m. uitgaven en uitrusting".

Hoewel het type kosten en het type toewijzingen aan de kosten van het project 
verschillend zijn, volgen de inbreng en de weergave van de facturen en ontvangsten 
i.v.m. uitgaven en uitrusting dezelfde logica als de ontvangsten en facturen die 
hierboven beschreven werden in de trimestriële herophalingsperiodes.

Wanneer u alle tussentijdse herophalingsperiodes hebt voorgelegd, zal u toegang 
krijgen tot de tabel van de regularisatieperiode. Deze tabel zal zowel de gegevens 
van de trimestriële tabellen als de jaarlijkse ontvangsten en kosten bevatten in een 
globale synthese.

9.1 De ontvangsten voor uitrusting

Net als de trimestriële ontvangsten moeten de ontvangsten voor uitrusting één van 
de kosten van het project verlichten.

Klik op "De ontvangsten beheren".

Vul de verschillende velden in en sla op.

De verdeelsleutel duidt het deel van de ontvangst aan dat de promotor wenst te 
imputeren op het ESF-budget.
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Nadat de ontvangst opgeslagen is, verschijnt het bedrag in de lijst onderaan de 
pagina met de berekening van het ESF-deel dat reeds in de kolom "In aanmerking 
komend bedrag" staat.

Zoals steeds kunt u de gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen zolang u ze 
niet aan de beheersautoriteit hebt voorgelegd via de regularisatietabel.

9.2 De facturen i.v.m. uitgaven en uitrusting beheren

Klik op "Beheer van facturen i.v.m. uitgaven en uitrusting".

Vul de verschillende velden in en sla op.

De verdeelsleutel duidt het deel van de factuur aan dat de promotor wenst te 
imputeren op het ESF-budget.
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Nadat de factuur opgeslagen is, verschijnt ze in de lijst onderaan de pagina met de 
berekening van het ESF-deel dat reeds in de kolom "In aanmerking komend bedrag" 
staat.

Zoals steeds kunt u de gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen zolang u ze 
niet aan de beheersautoriteit hebt voorgelegd.

Dit in aanmerking komend bedrag voor een jaar van het goed dat u hebt aangekocht.
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10 De regularisatie van het project op het jaar

Nadat u alle periodes hebt voorgelegd aan de beheersautoriteit en nadat de POD-MI 
elke periode heeft goedgekeurd, krijgt u toegang tot de kader in verband met de 
regularisatie van het project op het jaar.

Om over te gaan tot de regularisatie, klikt u op "Wijzigen".

U bekomt dan de volgende tabel:
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De inbrengprincipes voor de regularisatieperiode zijn identiek aan die van de 
tussentijdse periodes. Wij gaan dan ook alleen uw aandacht vestigen op de 
algemene aspecten van elk tabblad en op de precieze elementen die alleen 
betrekking hebben op deze regularisatieperiode.

De validatieregels van ESF zullen geverifieerd worden bij de voorlegging van de 
regularisatieperiode (cf. Bijlagen).  Het kan dus zijn dat de toepassing u een gegeven 
laat invoeren dat niet voldoet aan deze validatieregels. Op het moment dat de 
regularisatieperiode wordt voorgelegd, zult u dan ook een foutmelding krijgen. U 
moet dan gewoon naar het betreffende tabblad gaan waar u alle details vindt van de 
fout die zich heeft voorgedaan en waar u de oplossingsmogelijkheden kunt 
raadplegen.

Wanneer de voorlegging van de regularisatieperiode geweigerd wordt, zal de 
toepassing de overblijvende fouten tonen telkens u de periode opslaat. Zo ziet u 
welke verbeteringen moeten worden aangebracht zonder dat u de 
regularisatieperiode opnieuw moet voorleggen.

10.1De prestaties (1e tabblad)

In het tabblad "Prestaties" is elke tussentijdse periode opgenomen. U vindt hierin alle 
uren zoals zij werden opgegeven in de tussentijdse periodes.

In elk van deze periodes worden alleen de groepen getoond waarop deze kwartalen 
betrekking hebben.

De schermen hieronder illustreren een project waarin groep 1 begint op 01/01/2008 
en eindigt op 31/07/2008. Groep 2 begint op 01/02/2008 en eindigt op 31/12/2008.

U zult zien dat in periode 1 van 01/01/2008 tot 31/03/2008 de 2 groepen verschijnen 
(scherm 1) terwijl in periode 4 van 01/10/2008 tot 31/12/2008 alleen groep 1 
zichtbaar is (scherm 2).

Scherm 1:
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Scherm 2:

U ziet de uren verschijnen die al werden aangegeven in de trimestriële 
herophalingen ( blauwe kaders) en daarnaast hebt u de mogelijkheid om de waarden 
te wijzigen indien nodig ( groene kaders).

U moet uw wijzigingen altijd motiveren.

Voor de deelnemers hebt u bovendien de mogelijkheid om te bepalen of de kosten 
verbonden aan de prestaties van elk van hen in aanmerking komen in het kader van 
het ESF of niet. (1)
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(…)

Wanneer u alle verbeteringen hebt aangebracht voor de hele periode, klikt u op "De 
prestaties opslaan" onderaan uw scherm.

Als de prestaties goed worden opgeslagen, krijgt u de volgende boodschap:

1
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Als u uw wijzigingen echter niet motiveert, krijgt u een boodschap van het volgende 
type:

De foutieve zones worden rood omkaderd in de toepassing.

U moet deze bewerkingen uitvoeren voor elke periode.

Onderaan elke kader "Begeleiders", "Onderaannemer" en "Deelnemers" hebt u een 
knop "Restore". Met deze functie kunt u de uren van de originele prestatie herstellen 
in de geregulariseerde prestatie.

U krijgt een boodschap die u om bevestiging vraagt alvorens deze functie 
daadwerkelijk uit te voeren.

10.2De loonkosten (2e tabblad)

Net als de prestaties worden de loonkosten weergegeven zoals zij opgeslagen zijn in 
de trimestriële herophalingen en worden zij getoond per periode.
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Onderaan het scherm van elke periode hebt u de knoppen "De ontbrekende DmfA-
gegevens regulariseren" (1) en "De DmfA-gegevens regulariseren" (2).

Let op: de beheersautoriteit signaleert dat het verplicht en noodzakelijk is om 
opnieuw een volledige consultatie van de DmfA-gegevens te doen voor alle 
tussentijdse periodes vooraleer de regularisatieperiode voor te leggen.

Als het om uw eerste DmfA-consultatie gaat, klik dan op "De DmfA-gegevens 
regulariseren" (2). Als u al een DmfA-consultatie hebt uitgevoerd bij de regularisatie, 
klik dan op "De ontbrekende DmfA-gegevens regulariseren" (1). De consultatie zal op 
die manier minder tijd vergen.

(…)

10.3De facturen (3e tabblad)

Het tabblad Facturen bevat alle facturen die ingevoerd werden in de tussentijdse 
periodes.

U kunt de details van deze facturen consulteren of wijzigen door te klikken op 
"Regulariseren".

(1)
(2)
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Het vervolg van het scherm bestaat uit 2 delen: de originele factuur waarin u niets 
kunt wijzigen (scherm 1) en de geregulariseerde factuur waarin u uw wijzigingen kunt 
aanbrengen alvorens de factuur op te slaan (scherm 2).

Herinnering: alle velden gevolgd door een rood sterretje zijn verplicht.

(…)

(…)
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Noteer dat het onmogelijk is om een nieuwe factuur toe te voegen in dit 
stadium van het project.

Let op: de facturen i.v.m. uitgaven en uitrusting (zone 6) worden niet vermeld op dit 
tabblad.

Zij zullen verschijnen in de uiteindelijke tabel (zie verder).

10.4De ontvangsten (4e tabblad)

Het tabblad Ontvangsten bevat alle ontvangsten die ingevoerd werden in de 
tussentijdse periodes.

U kunt de details van deze ontvangsten consulteren of wijzigen door te klikken op 
"Regulariseren".

Het vervolg van het scherm bestaat uit 2 delen: de originele ontvangsten waarin u 
niets kunt wijzigen en de geregulariseerde ontvangsten waarin u uw wijzigingen kunt 
aanbrengen alvorens de ontvangsten op te slaan.

Herinnering: alle velden gevolgd door een rood sterretje zijn verplicht.
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Noteer dat het onmogelijk is om nieuwe ontvangsten toe te voegen in dit 
stadium van het project.

Let op: de ontvangsten van zone 6 worden niet vermeld op dit tabblad.

Zij zullen verschijnen in de uiteindelijke tabel (zie verder).

10.5De geregulariseerde tabel (5e tabblad)

Herinnering: de gegevens ingevoerd in het project van deze handleiding zijn volledig 
fictief en hebben geen enkel verband met de realiteit op het terrein.

Het laatste tabblad bestaat uit een tabel die alle informatie samenvat van de vorige 4 
tabbladen en de ontvangsten en facturen van hardware en uitrusting. (1)

De totale in aanmerking komende kosten moeten verdeeld worden over het 
overheidsdeel en het ESF-deel volgens de geldende modaliteiten.
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Daarna slaat u deze verdeling op alvorens de regularisatieperiode voor te leggen aan 
de beheersautoriteit.

Let op: het ESF-deel moet liggen tussen 25 % en 50 % van het totale in 
aanmerking komende bedrag.

Anders krijgt u de volgende foutmelding wanneer u wil opslaan:

Als de validatieregels daarentegen wel gerespecteerd zijn, krijgt u de volgende 
boodschap:

1
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U kunt klikken op "Terugkeren naar het hoofdscherm" om de regularisatieperiode 
voor te leggen aan de beheersautoriteit.

Klik op "Voorleggen".

Er verschijnt dan een bevestigingsboodschap. Als u op "OK" klikt, wordt uw 
regularisatieperiode effectief verzonden naar de beheersautoriteit.

U ziet dat de status van de periode overgegaan is van "Bezig" naar "Ingediend bij de 
beheersautoriteit" en dat u deze periode alleen nog kunt consulteren.
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11 Bijkomende opties

Op elk moment in het project beschikt u over de volgende functies:

11.1De historiek raadplegen

Door op het veld "Historiek raadplegen" te klikken, krijgt u toegang tot de tabel met 
de wijzigingen aangebracht door de promotor en de identificatie van de persoon die 
de wijzigingen heeft aangebracht.

Deze gegevens kunnen worden gesorteerd per datum of per pagina. Op die manier 
kunt u terugvinden wanneer een actie werd uitgevoerd en door wie.

Merk op dat de vermelding "Oude waarde" alleen verschijnt als het om een wijziging 
gaat.

Met "Oude waarde" wordt bedoeld de waarde vóór de wijziging. Om de waarde na de 
wijziging te kennen, consulteert u het project rechtstreeks.

Uittreksels:

Bovenaan de tabel:
In het deel bovenaan links ziet u het totaal aantal aangebrachte wijzigingen, alsook 
het segment waarin u zich bevindt (1).
In het deel bovenaan rechts kunt u vrij bewegen door de schermen met de resultaten 
(2).

1 2
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Onderaan de tabel:
In het deel onderaan links vindt u de knop waarmee u kunt terugkeren naar het 
hoofdscherm.

11.2Bestanden raadplegen/verzenden

Door op "Bestanden raadplegen/verzenden" te klikken, kunt u bijlagen bij uw project 
verzenden naar de beheersautoriteit.

Het kan gaan om allerlei soorten documenten, bijvoorbeeld een digitale kopie van 
een overeenkomst of een aanhangsel of een klassiek tekstverwerkingsdocument.

In de velden (1) en (2) kunt u de criteria van de filters bepalen om het gezochte 
bestand zo goed mogelijk te identificeren. Nadat u op de knop "Zoeken" hebt geklikt, 
verschijnen de antwoorden in de tabel (3).

Om een bestand te verzenden naar de POD, selecteert u de periode in het afrolmenu 
(4), het type bestand in het afrolmenu (5). U kunt het factuurnummer invoeren in het 
veld (6), de naam van de overeenkomst in het veld (7) en de naam van het bestand 
in het veld (8). Met de knop "Browse" kunt u ten slotte in het veld (9) de fysieke

1

2

3

4

5
6

7

8
9
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locatie bepalen van het bestand dat verzonden moet worden. Eens deze 
bewerkingen gelukt zijn, klikt u op "Verzenden" om de verzending te finaliseren.

Ter informatie: het bestand mag niet groter zijn dan 2 Mb. De POD aanvaardt alle 
courante formaten, ook gecomprimeerde bestanden.

Noteer dat een verzonden bestand nooit kan worden verwijderd of gewijzigd. 
Na de verzending kunt u alleen nog raadplegen.

11.3De wijzigingen van de POD tonen

Wanneer u "De wijzigingen van de POD tonen" activeert, zullen in de verschillende 
schermen groene zones verschijnen.

Deze zones tonen alle wijzigingen die de POD-MI heeft aangebracht tijdens zijn 
controles.

In het voorbeeld hieronder heeft de POD-MI het aantal uren voor administratieve 
taken van de onderaannemer gewijzigd.

Door te klikken op "De wijzigingen van de POD verbergen", verdwijnen deze groene 
zones.



ESF

As 1

Versie 7 - 10/2010 90 12/11/2010

12 Bijlagen
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12.1Bijlage 1: Veiligheid: Toegangsprocedure voor het ESF

VEILIGHEID: TOEGANGSPROCEDURE VOOR HET ESF

Doel: de concrete procedures bepalen inzake ESF-oprichting en toegang tot de gegevens 

volgens de statuten van de ESF-aanvragers.

Geval nr. 1

Voorwaarden: Hoofdstuk XII is uitsluitend samengesteld uit OCMW's.

Hoofdstuk XII heeft het juridische statuut van de OCMW’s.

Hoofdstuk XII heeft een KBO-nummer.

Hoofdstuk XII werkt in een OCMW.

Stap 1: Hoofdstuk XII vraagt om erkend te worden om toegang te krijgen tot het ESF en 

zijn projectvoorstellen te kunnen indienen. Hij neemt contact op met ofwel de dienst ESF, 

ofwel de dienst Veiligheid.

Stap 2: De dienst Veiligheid stuurt een document naar de aanvrager en vraagt hem de 

volgende elementen mee te delen:

a) De statuten van Hoofdstuk XII om na te gaan welke statuten hij heeft.

b) De gegevens (naam, voornaam, NN, e-mailadres, telefoonnr., lokaal adres, functie) 

betreffende de toekomstige lokale beheerder van het ESF, evenals die van de toekomstige 

andere gewone gebruikers.

c) De dienst Veiligheid controleert het KBO-nummer van Hoofdstuk XII in de DB van de 

KBO.

d) De dienst Veiligheid controleert in het repertorium van de werkgevers van de RSZ of 

hoofdstuk XII nog steeds bestaat.

e) De dienst Veiligheid stuurt een kopie van de persoonsgegevens, verstuurd door 

hoofdstuk XII, naar het Rijksregister, overeenkomstig de eisen van zijn sectoraal comité.

f) De veiligheidsadviseur van de POD-MI voert in UMAF Hfstk XII in en deelt aan de 

veiligheidsadviseur van het OCMW dat promotor is mee onder welke naam. De 

veiligheidsadviseur van de POD-MI kent de rol van veiligheidsadviseur van het OCMW 

 

Ter info: 
E-mail: 
Tel.: 02.508.86.56 I  Fax: 
Url: 
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eveneens toe aan Hoofdstuk XII, zodat hij er de lokale beheerder kan invoeren en hem de rol 

in ESF kan toekennen.

Bijkomende voorwaarden: De lokale beheerder moet:

- ofwel een statutair ambtenaar zijn van het OCMW of van één van de OCMW's van 

hoofdstuk XII,

- ofwel een contractueel ambtenaar zijn.

De betrokken sector is sector 17.

Geval nr. 2

Voorwaarden: Hoofdstuk XII is uitsluitend samengesteld uit OCMW's.

Hoofdstuk XII heeft het juridische statuut van de OCMW’s.

Hoofdstuk XII heeft een KBO-nummer.

Hoofdstuk XII werkt niet in een OCMW, maar in zijn eigen lokalen.

Stap 1: Gelijk aan geval nr. 1.

Stap 2: Gelijk aan geval nr. 1.

De veiligheidsadviseur van de POD-MI neemt contact op met Smals en vraagt 

toegang tot UMAF via het portaal van de sociale zekerheid voor dit specifieke Hoofdstuk XII.

Bijkomende voorwaarden: de lokale beheerder moet een elektronische identiteitskaart 

gebruiken en zich aanmelden op het portaal van de sociale zekerheid vanwaar hij toegang 

zal hebben tot zijn Hoofdstuk XII in UMAF.

De betrokken sector is sector 17.

G. Kempgens
18 maart 2008
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12.2Bijlage 2: Foutmeldingen
12.2.1 Foutmeldingen en hun oorzaak voor de data van het project en de groep

Foutmeldingen Oplossingen
“Vul alle verplichte velden met een sterretje (*) in" De verplichte velden (met een sterretje * op het scherm) moeten ingevuld worden.
“De begin- en de einddatum van het project moeten geldige data zijn” De begin- en einddata moeten geldige data zijn.
“De begindatum van het project moet gelegen zijn tussen 1 januari en 1 
juli”

De begindatum van het project moet gelegen zijn tussen 1 januari en 1 juli van elk jaar.

“De begindatum van het project moet vroeger vallen dan de einddatum 
van het project”

De begindatum van het project moet vroeger vallen dan de einddatum van het project.
Indien de einddatum van het project reeds bestaat en men hem wil wijzigen in een vroegere 
datum, moeten alle uitstapdata van de deelnemers, begeleiders en onderaannemers 
aangepast worden indien ze later vallen dan deze nieuwe datum, te beginnen met de 
deelnemers.
Indien de begindatum van het project reeds bestaat en men hem wil wijzigen in een latere 
datum, moet men op dezelfde manier te werk gaan als hierboven.

“De einddatum van het project moet vroeger vallen dan of gelijk zijn aan 
30 juni van het budgettaire jaar + 2”

De einddatum van het project moet vroeger vallen dan of gelijk zijn aan 30 juni van het 
budgettaire jaar + 2.

“Gelieve de begindatum van de groep in te vullen om deze groep op te 
slaan”

Nagaan of de begindatum van de groep ingevuld is.

“De begin- en einddatum van de groep moeten gelegen zijn tussen de 
begin- en einddatum van het project”

De begin- en einddatum van de groep (indien deze laatste datum bestaat) moeten beide 
gelegen zijn tussen de begin- en einddatum van het project.

“De groepen verbonden met het project moeten een arbeidsperiode 
hebben die binnen de projectperiode valt”

Indien de begindatum van het project gewijzigd wordt in een latere datum, moet er nagegaan 
worden of de groepen verbonden met het project een arbeidsperiode hebben die binnen de 
projectperiode valt.

“De groepen verbonden met het project moeten een arbeidsperiode 
hebben die binnen de projectperiode valt”

Indien de einddatum van het project gewijzigd wordt in een vroegere datum, moet er 
nagegaan worden of de groepen verbonden met het project een arbeidsperiode hebben die 
binnen de projectperiode valt.

“De deelnemers, begeleiders en onderaannemers verbonden met groep 
X moeten een arbeidsperiode hebben die binnen de arbeidsperiode valt 
van deze groep, waarbij X het groepsnummer is”

Indien de einddatum van de groep reeds bestond en gewijzigd wordt in een vroegere datum, 
moet er nagegaan worden of de deelnemers, begeleiders en onderaannemers verbonden 
met deze groep een arbeidsperiode hebben die binnen de arbeidsperiode van de groep valt.

“De deelnemers, begeleiders en onderaannemers verbonden met groep 
X moeten een arbeidsperiode hebben die binnen de arbeidsperiode valt 

Indien de begindatum van de groep gewijzigd wordt in een latere datum, moet er nagegaan 
worden of de deelnemers, begeleiders en onderaannemers een arbeidsperiode hebben die 
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Foutmeldingen Oplossingen
van deze groep, waarbij X het groepsnummer is” binnen de arbeidsperiode van de groep valt.
“De begindatum van de groep moet vroeger vallen dan de einddatum 
van de groep”

De begindatum van de groep moet vroeger vallen dan de einddatum van de groep.

“De arbeidsperiode van een begeleider moet de periodes dekken van 
elke groep die hem toegekend is”

De arbeidsperiode van een begeleider moet de periodes dekken van elke groep die hem 
toegekend is.

“De arbeidsperiode van een onderaannemer moet de periodes dekken 
van elke groep die hem toegekend is”

De arbeidsperiode van een onderaannemer moet de periodes dekken van elke groep die 
hem toegekend is.

12.2.2 Foutmeldingen en hun oorzaak (begeleider)

Foutmeldingen Oplossingen
“Vul alle verplichte velden met een sterretje (*) in" De verplichte velden (met een sterretje * op het scherm) moeten ingevuld worden.
“Het INSZ dat u hebt ingevoerd, is niet correct. Het ingevoerde INSZ 
moet het volgende formaat hebben: 00000000000 waarbij 0 een cijfer is”

Het formaat van het ingevoerde INSZ moet 00000000000 zijn waarbij 0 een cijfer is en het 
INSZ moet bestaan uit 11 cijfers.

“De ingevoerde data moeten geldig zijn en van het type DD/MM/JJJJ” De ingevoerde data moeten geldig zijn en van het type dag, maand, jaar.
“De uitstapdatum van de begeleider moet gelegen zijn tussen de begin-
en einddatum van het project”

De uitstapdatum van de begeleider van een project moet vroeger vallen dan of gelijk zijn aan 
de einddatum van het project en de uitstapdatum van de begeleider van het project moet 
later vallen dan of gelijk zijn aan de begindatum van het project.

“De instapdatum van de begeleider moet gelegen zijn tussen de begin-
en einddatum van het project”

De instapdatum in het project moet later vallen dan of gelijk zijn aan de begindatum van het 
project en de instapdatum in het project moet vroeger vallen dan of gelijk zijn aan de 
einddatum van het project.
Indien de begeleider geen enkele prestatie heeft uitgevoerd voor het project, zal de 
instapdatum in het project gelijk zijn aan de uitstapdatum uit het project.

“Eenzelfde begeleider mag in het project geen twee arbeidsperiodes 
hebben die elkaar overlappen. Gelieve een verschillende instap- en 
uitstapdatum in te voeren”

Het kan zijn dat eenzelfde INSZ verschillende keren in de lijst met begeleiders verschijnt. In 
dit geval is het belangrijk dat de arbeidsperiodes (= instap- tot uitstapdatum van het project) 
elkaar niet overlappen.

“Voor u een nieuwe arbeidsperiode toevoegt voor een reeds bestaande 
begeleider, moet u een uitstapdatum specificeren voor de oude 
arbeidsperiode van de begeleider”

Het kan zijn dat eenzelfde INSZ verschillende keren in de lijst met begeleiders verschijnt. In 
dit geval is het belangrijk dat de arbeidsperiodes (= instap- tot uitstapdatum van de groep) 
elkaar niet overlappen. Hiervoor moet er een uitstapdatum ingevoerd worden voor de eerste 
arbeidsperiode die vroeger valt dan of gelijk is aan de instapdatum van dezelfde begeleider 
in de latere arbeidsperiode.

“De instapdatum van de begeleider moet vroeger vallen dan de 
uitstapdatum van de begeleider”

De instapdatum van de begeleider moet vroeger vallen dan de uitstapdatum van de 
begeleider.
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Foutmeldingen Oplossingen
“De instap- en uitstapdatum van de begeleider moet gelegen zijn tussen 
de begindatum van de eerste groep waartoe de begeleider behoort en 
de einddatum van de laatste groep waartoe de begeleider behoort”

Indien het project zich in as 1 bevindt, moet de instap- en uitstapdatum van de begeleider 
gelegen zijn tussen de begindatum van de eerste groep waartoe de begeleider behoort en 
de einddatum van de laatste groep waartoe de begeleider behoort.

“Gelieve ten minste één prestatiegroep te kiezen voor de begeleider” De begeleider moet tot ten minste één prestatiegroep behoren.

12.2.3 Foutmeldingen en hun oorzaak (deelnemers)

Foutmeldingen Oplossingen
“Vul alle verplichte velden met een sterretje (*) in" De verplichte velden (met een sterretje * op het scherm) moeten ingevuld worden.
“Het INSZ dat u hebt ingevoerd, is niet correct. Het ingevoerde INSZ 
moet het volgende formaat hebben: 00000000000 waarbij 0 een cijfer is”

Het formaat van het ingevoerde INSZ moet 00000000000 zijn waarbij 0 een cijfer is en het 
INSZ moet bestaan uit 11 cijfers.

“De uitstapdatum moet gelegen zijn tussen de begin- en einddatum van 
het project”

De uitstapdatum van de deelnemer van het project moet vroeger vallen dan of gelijk zijn aan 
de einddatum van het project (indien deze datum bestaat) en de uitstapdatum van de 
deelnemer van het project moet later vallen dan of gelijk zijn aan de begindatum van het 
project.

“De ingevoerde data moeten geldig zijn en van het type DD/MM/JJJJ” De ingevoerde data moeten geldig zijn en van het type dag, maand, jaar.
“De instapdatum moet gelegen zijn tussen de begin- en einddatum van 
het project”

De instapdatum in het project moet later vallen dan of gelijk zijn aan de begindatum van het 
project en de instapdatum in het project moet vroeger vallen dan of gelijk zijn aan de 
einddatum van het project (indien deze datum bestaat).

Indien de deelnemer nooit een prestatie heeft uitgevoerd voor het project, zal de instapdatum 
in het project gelijk zijn aan de uitstapdatum uit het project.

“Eenzelfde deelnemer mag in het project geen twee arbeidsperiodes 
hebben die elkaar overlappen. Gelieve een verschillende instap- en 
uitstapdatum in te voeren”

Het kan zijn dat eenzelfde INSZ verschillende keren in de lijst met deelnemers verschijnt. In 
dit geval is het belangrijk dat de arbeidsperiodes (= instap- tot uitstapdatum van het project) 
elkaar niet overlappen.

“Voor u een nieuwe arbeidsperiode toevoegt voor een reeds bestaande 
deelnemer, moet u een uitstapdatum specificeren voor de oude 
arbeidsperiode van de deelnemer”

Het kan zijn dat eenzelfde INSZ verschillende keren in de lijst met deelnemers verschijnt. In 
dit geval is het belangrijk dat de arbeidsperiodes (= instap- tot uitstapdatum van het project) 
elkaar niet overlappen. Hiervoor moet er een uitstapdatum ingevoerd worden voor de eerste 
arbeidsperiode die vroeger valt dan of gelijk is aan de instapdatum van dezelfde deelnemer 
in de latere arbeidsperiode.

“De instapdatum van de deelnemer moet vroeger vallen dan de 
uitstapdatum van de deelnemer”

De instapdatum van de deelnemer moet vroeger vallen dan de uitstapdatum van de 
deelnemer.

“De instap- en uitstapdatum van de deelnemer moet gelegen zijn tussen Indien het project zich in as 1 bevindt, moet de instap- en uitstapdatum van de deelnemer 



ESF  - As 1

Versie 7 - 10/2010 96 12/11/2010

Foutmeldingen Oplossingen
de begin- en einddatum van de groep” gelegen zijn tussen de begin- en einddatum van de groep.
“De uitstapdatum van de vervangen deelnemer moet vroeger vallen dan 
de instapdatum van de vervangende deelnemer”

Indien het om een vervanging gaat, moet de uitstapdatum van de vervangen deelnemer 
vroeger vallen dan de instapdatum van de vervangende deelnemer.

“De deelnemer kan niet worden opgeslagen want hij behoort tot geen 
enkele doelgroep”

Een deelnemer moet tot ten minste één doelgroep behoren.

“Gelieve een prestatiegroep voor de deelnemer te selecteren” De deelnemer moet tot een prestatiegroep behoren.

12.2.4 Foutmeldingen en hun oorzaak (onderaannemers)

Foutmeldingen Oplossingen
“Vul alle verplichte velden met een sterretje (*) in" De verplichte velden (met een sterretje * op het scherm) moeten ingevuld worden.
“Het KBO-nummer is ongeldig, het moet 9 of 10 cijfers bevatten” Het ingevoerde KBO-nummer moet 9 of 10 cijfers bevatten.
“De uitstapdatum moet gelegen zijn tussen de begin- en einddatum van 
het project”

De uitstapdatum van de onderaannemer van het project moet vroeger vallen dan of gelijk zijn 
aan de einddatum van het project (indien deze datum bestaat) en de uitstapdatum van de 
onderaannemer van het project moet later vallen dan of gelijk zijn aan de begindatum van 
het project.

“De ingevoerde data moeten geldig zijn en van het type DD/MM/JJJJ” De ingevoerde data moeten geldig zijn en van het type dag, maand, jaar.
“De instapdatum moet gelegen zijn tussen de begin- en einddatum van 
het project”

De instapdatum in het project moet later vallen dan of gelijk zijn aan de begindatum van het 
project en de instapdatum in het project moet vroeger vallen dan of gelijk zijn aan de 
einddatum van het project (indien deze datum bestaat).

“De instapdatum van de onderaannemer moet vroeger vallen dan de 
uitstapdatum van de onderaannemer”

Het kan zijn dat eenzelfde KBO verschillende keren in de lijst met onderaannemers 
verschijnt. In dit geval is het belangrijk dat de arbeidsperiodes (= instap- tot uitstapdatum van 
het project) elkaar niet overlappen.

“Voor u een nieuwe arbeidsperiode toevoegt voor een reeds bestaande 
onderaannemer, moet u een uitstapdatum specificeren voor de oude 
arbeidsperiode van de onderaannemer”

Het kan zijn dat eenzelfde KBO verschillende keren in de lijst met onderaannemers 
verschijnt. In dit geval is het belangrijk dat de arbeidsperiodes (= instap- tot uitstapdatum van 
het project) elkaar niet overlappen. Hiervoor moet er een uitstapdatum ingevoerd worden 
voor de eerste arbeidsperiode die vroeger valt dan of gelijk is aan de instapdatum van 
dezelfde onderaannemer in de latere arbeidsperiode.

“De instapdatum van de onderaannemer moet vroeger vallen dan de 
uitstapdatum van de onderaannemer”

De instapdatum van de onderaannemer moet vroeger vallen dan de uitstapdatum van de 
onderaannemer.

“Gelieve ten minste één prestatiegroep te kiezen voor deze
onderaannemer”

In het geval van een project in as 1 moet er ten minste één groep geselecteerd worden om 
de onderaannemer op te slaan.
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12.2.5 Foutmeldingen en hun oorzaak bij de voorlegging van een tussentijdse periode

Foutmeldingen Geldig voor welk 
project?

Oplossingen

Het aantal gepresteerde uren voor deelnemer X op het project 
tijdens de lopende periode is hierna dan het aantal uren 
aangegeven in de DmfA. Gelieve de ingebrachte uren te 
controleren.

Traject Als het aantal uren in de DmfA's correct is: het veld "gepresteerde uren" van 
deelnemer X moet verlaagd worden zodat het kleiner is dan of gelijk aan de 
inhoud van de DmfA's. Het is niet mogelijk om meer uren aan te geven dan in de 
DmfA's.
Als het aantal uren in de DmfA's niet correct is: er moet een wijzigend bericht 
verstuurd worden om de inhoud van de DmfA's te wijzigen.

Het ingebrachte totale aantal uren voor begeleider X op het project 
tijdens de lopende periode is hierna dan het aantal uren 
aangegeven in de DmfA. Gelieve de ingebrachte uren te 
controleren.

Traject
Voortraject

Idem als hierboven voor de begeleiders.

De DmfA-gegevens worden geactualiseerd. Wacht het einde van de 
actualisering af om de herophalingsperiode voor te leggen.

Traject
Voortraject

U moet wachten tot wanneer de actualiseringen van DmfA afgelopen zijn en 
daarna de regularisatieperiode voorleggen.

Sla de trimestriële tabel op. Traject
Voortraject

De trimestriële tabel moet worden verdeeld en opgeslagen, wat niet gebeurde 
als deze melding verschijnt.

Het beschikbare saldo van het ESF-bedrag moet positief zijn.
Verhoog het totale bedrag van het overheidsdeel om het ESF-deel 
te verminderen.

Traject
Voortraject

Het totale ESF-deel mag niet groter zijn dan het ESF-deel erkend door het 
selectiecomité. Het overheidsdeel moet dus verhoogd worden om het ESF-deel 
van de regularisatie te verminderen zodat dit kleiner is dan of gelijk aan het ESF
deel erkend door het selectiecomité.

12.2.6 Foutmeldingen en hun oorzaak bij de voorlegging van de regularisatieperiode (punt 1.15)

Foutmeldingen Geldig voor 
welk project?

Oplossingen

De DmfA-gegevens worden geactualiseerd. Wacht het einde van de 
actualisering af om de regularisatieperiode voor te leggen.

Traject U moet wachten tot wanneer de actualiseringen van DmfA afgelopen zijn en 
daarna de regularisatieperiode voorleggen.

Het aantal gepresteerde uren voor deelnemer X op het project voor 
de periode Y is hierna dan het aantal uren aangegeven in de DmfA.
Gelieve de ingebrachte uren te controleren.

Traject Als het aantal uren in de DmfA's correct is: het veld "gepresteerde uren" van 
deelnemer X moet verlaagd worden zodat het kleiner is dan of gelijk aan de 
inhoud van de DmfA's. Het is niet mogelijk om meer uren aan te geven dan 
in de DmfA's.
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Foutmeldingen Geldig voor 
welk project?

Oplossingen

Als het aantal uren in de DmfA's niet correct is: er moet een wijzigend 
bericht verstuurd worden om de inhoud van de DmfA's te wijzigen.

Het ingebrachte totale aantal uren voor begeleider X op het project 
voor de periode Y is hierna dan het aantal uren aangegeven in de 
DmfA ({2}h). Gelieve de ingebrachte uren te controleren.

Traject
Voortraject

Idem als hierboven voor een begeleider.

Het totaal van de uren vorming gepresteerd door de groepen van dit 
project is kleiner dan 200 uur vorming. Dit project komt bijgevolg niet 
in aanmerking. Zie af van het project door te klikken op de knop 
"Annuleren", of wijzig het aantal uren vorming van de groepen.

Traject
Voortraject

Als de som van de uren vorming gepresteerd door de groepen kleiner is dan 
200 uur, dan komt uw project niet in aanmerking en moet u het dus 
annuleren.
Als u zich vergist hebt bij het invoeren van de uren maar er wel degelijk 200 
uur vorming geweest is verdeeld over alle groepen, dan moet u de 
verkeerde uren wijzigen in de regularisatie.

Het totaal van de uren begeleiding gepresteerd door de groepen van 
dit project is kleiner dan X uur begeleiding. Dit project komt bijgevolg 
niet in aanmerking. Zie af van het project door te klikken op de knop 
"Annuleren", of wijzig het aantal uren begeleiding van de groepen 
van het project.

Traject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
<2011: min. 90 
uur.
Traject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
>=2011: min. 50 
uur.

Als de som van de uren begeleiding gepresteerd door de groepen kleiner is 
dan het vereiste minimum van het budgettaire jaar, dan komt uw traject niet 
in aanmerking en moet u het dus annuleren.
Als u zich vergist hebt bij het invoeren van de uren maar er wel degelijk het 
minimum aantal uren begeleiding geweest is verdeeld over alle groepen, 
dan moet u de verkeerde uren wijzigen in de regularisatie.

De volgende deelnemer(s) presteerde(n) minder dan 100 uur 
vorming en 45 uur begeleiding in het project: X. Deze deelnemers 
komen bijgevolg niet in aanmerking. Vermeld alle prestaties van 
deze deelnemers die niet in aanmerking komen.

Traject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
<2011

Als de som van de uren vorming kleiner is dan 100 uur en de som van de 
uren begeleiding kleiner is dan 45 uur, dan komt uw traject niet in 
aanmerking en moet u het dus annuleren.
Als u zich vergist hebt bij het invoeren van de uren maar er wel degelijk 100 
uur vorming en 45 uur begeleiding geweest is voor de betreffende 
deelnemer, dan moet u de verkeerde uren wijzigen in de regularisatie.

De groep X (die als eerste zal starten) telt minder dan 10 
deelnemers en heeft geen gemeenschappelijk luik van 20 uur gehad 
met de groep Y. Dit project komt bijgevolg niet in aanmerking. Zie af 
van het project door te klikken op de knop "Annuleren", of wijzig het 
aantal uren gemeenschappelijk luik van de groepen van het project.

Traject Als de eerste groep minder dan 10 deelnemers telt en er geen 
gemeenschappelijk luik is van ten minste 20 uur met een andere groep, dan 
komt uw traject niet in aanmerking, u moet het dus annuleren.
Als u zich vergist hebt bij de invoering van de uren maar groep 1 wel een 
gemeenschappelijk luik van 20 uur heeft met een andere groep, dan moet u 
de verkeerde uren wijzigen in de regularisatie.
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Foutmeldingen Geldig voor 
welk project?

Oplossingen

Het plafond voor de vervanging van X % van de deelnemers werd 
overschreden. De volgende deelnemers komen bijgevolg niet in 
aanmerking: Y. Gelieve alle prestaties in te vullen van deze 
deelnemers die niet in aanmerking komen.

Traject
Voortraject

Als het aantal vervangers van uw project het vereiste maximum overschrijdt, 
dan komen de deelnemers boven deze grens niet in aanmerking.

In de periode X van de regularisatie zijn de uren vorming van de 
groep Y lager dan de som van de uren vorming van de begeleiders 
en de onderaannemers. Verlaag de uren vorming van de groep Y 
van de periode X of verhoog de uren vorming van de 
begeleiders/onderaannemers van de periode X.

Traject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
>=2011
Voortraject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
>=2011

Voor elke groep moet het totaal van de uren vorming van de begeleiders + 
het totaal van de uren vorming van de onderaannemers groter zijn dan of 
gelijk aan de uren vorming van de groep. Het is namelijk niet logisch om 
meer uren aan te geven op het niveau van de groep dan de werkelijk door 
de begeleiders/onderaannemers gepresteerde uren.

In de periode X van de regularisatie zijn de uren sociale activering 
van de groep Y lager dan de som van de uren sociale activering van 
de begeleiders en de onderaannemers. Verlaag de uren sociale 
activering van de groep Y van de periode X of verhoog de uren 
sociale activering van de begeleiders/onderaannemers van de 
periode X.

Voortraject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
>=2011

Voor elke groep moet het totaal van de uren sociale activering van de 
begeleiders + het totaal van de uren sociale activering van de 
onderaannemers groter zijn dan of gelijk aan de uren sociale activering van 
de groep. Het is namelijk niet logisch om meer uren aan te geven op het 
niveau van de groep dan de werkelijk door de begeleiders/onderaannemers 
gepresteerde uren.

Het totaal van de uren begeleiding van de groepen mag niet groter 
zijn dan Y uur (d.w.z. 25 % van het totaal van de uren sociale 
activering van de groepen). Verlaag de uren begeleiding van de 
groepen of verhoog het totaal van de uren sociale activering van de 
groepen, anders komt het project niet in aanmerking.

Voortraject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
>=2011

De uren begeleiding van de groepen mogen niet groter zijn dan 25 % van de 
uren sociale activering van de groepen.
Als de groep werkelijk het ingevoerde aantal uren sociale activering 
gepresteerd heeft, dan bestaat de oplossing erin het aantal uren begeleiding 
van de groepen te verlagen.
Als u zich vergist hebt bij de invoering van de uren sociale activering van de 
groepen en te weinig uren hebt ingevuld, dan kunt u deze fout verbeteren bij 
de regularisatie.

Sommige deelnemers hebben te veel uren begeleiding gepresteerd.
Het totaal van de uren begeleiding van elke deelnemer mag niet 
groter zijn dan X uur (d.w.z. Y % van het totaal van de uren sociale 
activering van de groepen). De volgende deelnemers komen 
bijgevolg niet in aanmerking: Z
Verlaag het aantal uren begeleiding van deze deelnemers of 
vermeld alle prestaties van deze deelnemers die niet in aanmerking 

Voortraject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
>=2011

De uren begeleiding van de deelnemers mogen niet groter zijn dan 25 % 
van de uren sociale activering van de groepen.
Als de groep werkelijk het ingevoerde aantal uren sociale activering 
gepresteerd heeft, dan bestaat de oplossing erin bij de regularisatie het 
aantal uren begeleiding te verlagen van de deelnemers die een probleem 
vormen.
Als u zich vergist hebt bij de invoering van de uren sociale activering van de 



ESF  - As 1

Versie 7 - 10/2010 100 12/11/2010

Foutmeldingen Geldig voor 
welk project?

Oplossingen

komen. groepen en te weinig uren hebt ingevuld, dan kunt u deze fout verbeteren bij 
de regularisatie.

In de periode X van de regularisatie zijn de uren begeleiding van de 
groep Y lager dan de som van de uren begeleiding van de 
begeleiders en de onderaannemers. Verlaag de uren begeleiding 
van de groep Y van de periode X of verhoog de uren begeleiding 
van de begeleiders/onderaannemers van de periode X.

Traject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
>=2011

Voor elke groep moet het totaal van de uren begeleiding van de begeleiders 
+ het totaal van de uren begeleiding van de onderaannemers groter zijn dan 
of gelijk aan de uren begeleiding van de groep. Het is namelijk niet logisch 
om meer uren aan te geven op het niveau van de groep dan de werkelijk 
door de begeleiders/onderaannemers gepresteerde uren.

De som van de uren vorming en de uren begeleiding van elke 
deelnemer die in aanmerking komt, moet groter zijn dan of gelijk aan 
125 uur. De volgende deelnemers komen bijgevolg niet in 
aanmerking: Y.
Vermeld alle prestaties van deze deelnemers die niet in aanmerking 
komen.

Traject 
waarvan het 
budgettaire jaar 
>=2011

Als de som van uren vorming en de som van de uren begeleiding lager is 
dan 125 uur voor een deelnemer, dan moet deze deelnemer aangeduid 
worden als niet in aanmerking komend bij de regularisatie.
Als u zich vergist hebt bij het invoeren van de uren maar er wel degelijk 125 
uur vorming en/of begeleiding geweest is voor de betreffende deelnemer, 
dan moet u de verkeerde uren wijzigen in de regularisatie.

Het totaal van de uren sociale activering gepresteerd door de 
groepen van dit project is kleiner dan X uur sociale activering. Dit 
project komt bijgevolg niet in aanmerking. Zie af van het project door
te klikken op de knop "Annuleren", of wijzig het aantal uren sociale 
activering van de groepen in de regularisatieperiode.

Voortraject Als het totaal van de uren sociale activering lager is dan [40*aantal maanden 
van het project], dan komt uw traject niet in aanmerking en moet u het dus 
annuleren.
Als u zich vergist hebt bij het invoeren van de uren maar er wel degelijk het 
vereiste minimum aantal uren geweest is, dan moet u de verkeerde uren 
wijzigen in de regularisatie.

Bepaalde deelnemers hebben niet genoeg uren sociale activering 
gepresteerd. Deze deelnemers komen bijgevolg niet in aanmerking.
Vermeld alle prestaties van deze deelnemers die niet in aanmerking 
komen.
OF
De deelnemer X had ten minste Y uur sociale activering moeten 
presteren.

Voortraject Als de uren sociale activering van een deelnemer lager zijn dan 125 uur,
dan komt uw deelnemer niet in aanmerking en moet hij aangegeven worden 
als niet in aanmerking komend in de regularisatie.
Als u zich vergist hebt bij het invoeren van de uren sociale activering maar er 
wel degelijk het minimum aantal uren sociale activering geweest is voor de 
betreffende deelnemer, dan moet u de verkeerde uren wijzigen in de 
regularisatie.

De loonkosten van sommige deelnemers/begeleiders werden niet 
geregulariseerd tijdens de regularisatieperiode. Regulariseer de 
DmfA-gegevens voor alle deelnemers/begeleiders en voor alle 
regularisatieperiodes.

Voortraject
Traject

U moet de loonkosten van alle regularisatieperiodes regulariseren, wat niet 
gebeurde als deze melding verschijnt.

Sla de trimestriële tabel op. Voortraject
Traject

De geregulariseerde tabel moet worden uitgesplitst en opgeslagen, wat niet 
gebeurde als deze melding verschijnt.

De totale in aanmerking komende kostprijs mag niet negatief zijn. Voortraject Het bedrag van een ontvangst is groter dan de veroorzaakte kosten. Dit 
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Foutmeldingen Geldig voor 
welk project?

Oplossingen

Verbind de ontvangsten die de totale kostprijs negatief maken met 
een andere rubriek.

Traject houdt een negatieve totale in aanmerking komende kostprijs in, wat verplicht 
verbeterd moet worden; ofwel door de betreffende ontvangst te verlagen, 
ofwel door de kosten te verhogen (toevoeging van een factuur,…).

Het totale overheidsdeel moet lager zijn dan of gelijk aan de totale in 
aanmerking komende kostprijs.

Voortraject
Traject

De som van het totale overheidsdeel en het ESF-deel moet altijd gelijk zijn 
aan de totale in aanmerking komende kostprijs. Dit houdt in dat het totale 
overheidsdeel lager moet zijn dan of gelijk aan de totale in aanmerking 
komende kostprijs. Het totale overheidsdeel moet dus verlaagd worden in de 
geregulariseerde tabel.

Het beschikbare saldo van het ESF-bedrag moet positief zijn.
Verhoog het totale bedrag van het overheidsdeel om het ESF-deel 
te verminderen.

Voortraject
Traject

Het werkelijke ESF-deel van de regularisatie mag niet groter zijn dan het 
ESF-deel erkend door het selectiecomité. Het overheidsdeel moet dus 
verhoogd worden om het ESF-deel van de regularisatie te verminderen 
zodat dit kleiner is dan of gelijk aan het ESF-deel erkend door het 
selectiecomité.

Het ESF-deel moet gelegen zijn tussen 25 en 50 % van de totale in 
aanmerking komende kostprijs.

Voortraject
Traject

Het ESF-deel moet tussen 25 en 50 % van de totale in aanmerking 
komende kostprijs liggen. Is dit niet het geval, dan moet u het overheidsdeel 
verlagen of verhogen opdat het ESF-deel deze regel zou respecteren.


