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Mevrouw, meneer, 
 
Ondanks eerdere communicaties over de nieuwe werkwijze in het beheer van uw Maribeldossier, 
stellen we vast dat hierover bij sommige werkgevers nog steeds verwarring bestaat.  
Met deze toelichting hopen we dit te verhelpen. 
 
De Maribelfondsen berekenen de Maribelsubsidies op basis van de Dmfa-gegevens die ze van de 
RSZ ontvangen enerzijds én anderzijds op basis van de contractuele gegevens die u ons moet 
blijven bezorgen. 
 
In deze tabel vindt u samengevat over welke werknemers we praten in Fonds sociale Maribel 
319.01 
 

Werknemers in de Maribel QBIS in te vullen ? 

Maribel JA 

Deeltijds leren/deeltijds werken JA 

Vervangers in Via Vorming 
Hogerop 

JA 

Duaal Leren JA 

 

Werknemers buiten de Maribel QBIS in te vullen? 

Jongerenbonus NEE 

 
 

a) De gegevens die we ontvangen via de DmfA  
 

Deze gegevens worden ons door de RSZ doorgestuurd.  
 
Zij omvatten de volgende elementen: 

 De naam, voornaam en rijksregisternummer van reeds in dienst zijnde werknemers 

 S, Q & Qbis: 
“Gemiddeld aantal gesubsidieerde uren per week van de werknemer “ (Qbis) toont het 
aantal gepresteerde uren per week die het Maribelfonds ten laste neemt. 
Zij vult de bestaande zones “Gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (Q) en 
van de maatpersoon” (S) aan waarbij: 
Q = het totaal aantal uren dat de werknemer per week presteert (Q kan uiteraard nooit 
kleiner zijn dan de Qbis) 
S = het werkregime per week (in uren) van een maatpersoon  of VTE in uw organisatie 

 De loonkosten inclusief eindejaarspremie, enkel en dubbel vakantiegeld, woon-
werkverkeer,… 

 Het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen 

 Het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde uren (enkel voor deeltijdsen) 
 
INHOUDELIJK WERD AAN DE MARIBELSUBSIDIERING NIETS GEWIJZIGD, DUS GEEF ALLE 
LOONKOSTELEMENTEN AAN ZOALS VROEGER, CONFORM DE WETTELIJKE REGELING! 
 
ECHTER: bovenstaande informatie volstaat niet!  



2 
 

Voor een volledig dossierbeheer dient u ons aanvullend de onder b) genoemde gegevens te 
bezorgen. 
 
(b) De gegevens die u aan het fonds nog steeds dient te verstrekken 
 
Voor een goed beheer en een correcte berekening van uw subsidies dient u ons via mail  van alle 
Maribelwerknemers, ook van de vervangers en de jobstudenten ten laste van het fonds volgende 
info te bezorgen. 
 

 kopie van het contract 

 rijksregisternummer van nieuw aangeworven werknemers (deze zijn immers pas enige tijd 
na aanwerving beschikbaar via DmfA) 

 functie en dienst in voorkomend geval 

 werktijd voor de Maribel (uren per week ten laste van het fonds: vb 19 uur, 38 uur, ….) 

 loonbarema 

 naam en rijksregisternummer van vervangers  

 data van opschorting van contracten (onbezoldigde periodes)  

 einddatum van de Maribeltewerkstelling 
 Paritair Comité (enkel voor studenten) 

 
Specifiek voor JOBSTUDENTEN onthoudt u dat u in de DmfA geen Qbis kunt ingeven. Dit impliceert 
dat de tewerkstellingstijd van de studenten = de gesubsidieerde tewerkstellingstijd. 
 
Voorlopig bezorgt u ons deze gegevens via de gekende formulieren die u op onze website kan 
downloaden. We  werken aan een interactief platform wat het bezorgen van deze gegevens 
eenvoudiger zal maken. U verneemt hierover binnenkort meer. 
 

VOOR DE WERKGEVERS DIE NIET AANGESLOTEN ZIJN BIJ EEN SOCIAAL SECRETARIAAT 
 

In de DmFA-aangifte werden een nieuwe zone én 3 nieuwe codes gecreëerd:  
 

 de zone Qbis 

 3 nieuwe codes 
Code 24:  verwijst naar de vergoedingen die NIET onderworpen zijn aan RSZ 
Code 25: vergoedingen voor verplaatsingen uitgevoerd in opdracht (enkel van toepassing voor PC 
318.02) 
Code 26: in tegenstelling tot de codes 24 en 25 dient deze code om dubbele financiering uit te 
sluiten, de sommen opgenomen in deze code worden dus in mindering gebracht van uw 
Maribelsubsidie. 
Helaas mag u via deze code in de DmfA enkel de premies en subsidies ACTIVA en Impulsion 
(m.u.v. Impulsion 55) aangeven. Andere mogelijke premies en subsidies  (die u vroeger via de 

prestatiestaat in de debetkolom aangaf) moeten ons doorgegeven worden via mail, het gaat bv. om:  

 een deel van de loonkost die door een andere subsidiërende instantie wordt betaald 

 tussenkomst voor Vlaams opleidingsverlof 

 tussenkomst van een arbeidsongevallenverzekering 

 loonkosten gedekt door de premie in het kader van CAO 26 (VOP) 

 regionale en sectorale tegemoetkomingen 

http://www.vspf.org/

