
Samenstelling uren en loonkosten + formule loonkost 
 
 
 
De samenstelling van de effectieve en gelijkgestelde (betaalde) uren 
 
EFFECTIEVE UREN 
 
ServiceCode      DescriptionNL 

1 Alle arbeidstijdgegevens gedekt door loon met RSZ-bijdragen, met uitzondering van de 
wettelijke en bijkomende vakantie van arbeiders 

 
 
GELIJKGESTELDE UREN 
 
ServiceCode      DescriptionNL 

2 Wettelijke vakantie voor arbeiders 
3 Bijkomende vakantie voor arbeiders 
5 Betaald educatief verlof 

10 Gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van 
tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken 

11 Arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de CAO 
12bis/13bis 

14 Aanvullende vakantiedagen bij activiteitsaanvang of -hervatting 
20 Onbezoldigde dagen inhaalrust in het raam van maatregelen tot vermindering van de 

arbeidstijd met verhoogde uurloon 
22 Syndicale opdracht 

 
 
 
  



De samenstelling van de loonkosten 
 
LOONKOSTEN 
 
RemunCode      DescriptionNL 

1 Alle bedragen die steeds als loon worden beschouwd, met uitzondering van de 
vergoedingen die onder een andere code worden vermeld 

2 Premies en gelijkaardige voordelen die worden toegekend onafhankelijk van het aantal 
effectief gewerkte dagen in het aangiftekwartaal 

5 Premies die de werknemer ontvangt omdat hij, in het raam van maatregelen tot 
herverdeling van de arbeid, zijn arbeidsprestaties heeft beperkt 

7 Enkel vertrekvakantiegeld, uitbetaald aan bedienden, onderhevig aan bijdragen 
11 Enkel vertrekvakantiegeld, uitbetaald aan bedienden, niet onderhevig aan bijdragen 
24 Voordelen niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen die in aanmerking komen 

voor subsidies 
25 Tussenkomst voor verplaatsingen in opdracht    
26 Door werkgever ontvangen premies en/of subsidies andere dan sociale Maribel 

 

 

De formule voor de berekening van de loonkost 
 

• A = de som van de bedragen vermeld bij de looncodes 1, 2, 5, 7, 11, 24 en 25   * Qbis/Q  

• B = de som van alle bedragen vermeld bij de patronale verminderingen * Qbis/Q  
 (ter verduidelijking: patronale vermindering = alle verminderingscodes 

uitgezonderd 0001 en 0601) 
 

• Voor de fictieve herberekening van de bijdragen "Qbis" wordt geen rekening gehouden met 
de bijdrage op het niveau van de werknemerslijn. Er wordt enkel gekeken naar de looncodes 
1, 2, 5 en 7 onder de tewerkstellingslijn. 

• voor niet-arbeiders: C = som van bedragen aangegeven met de looncodes 1, 2, 5 
en 7  *  bijdragevoet * Qbis/Q 

• voor arbeiders: C = som van bedragen aangegeven met de looncodes 1, 2, 5 en 
7   * 108% * bijdragevoet  * Qbis/Q 

 
• Bijdrage jaarlijkse vakantie 

• voor niet-arbeiders: X = 0 

• voor arbeiders: X = bedragen vermeld bij de looncodes 1, 2, 5 * 108% * 10,27% 
* Qbis/Q 

 

• D = Totale loonkost gefinancierd door de Maribel voor eventuele aftopping 

= A - B + C + X 

• Aftopping Maribelfinanciering: D - bedrag van looncode 26 
 



 
Ten slotte het eindresultaat van alle tewerkstellingslijnen sommeren. 
 
 
 
 
OPGELET! 
Dit zijn de officiële codes in de DmfA. Het kan perfect gebeuren dat in het loonprogramma van de 
sociale secretariaten deze codes niet hetzelfde zijn. 
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