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VERKLARENDE NOTA BIJ HET TRIMESTRIEEL OVERZICHT MARIBEL 2022 

 In deze nota vindt u meer informatie over het trimestrieel overzicht van de Maribel tewerkstellingen voor 
uw instelling. Het stelt u in staat te controleren of het Fonds beschikt over alle gegevens die 
noodzakelijk zijn voor een correcte afrekening. 
 
Het Excelbestand bestaat uit 3 tabbladen. 

 
1ste tabblad – instellingsnummer_2022_PartA 

 
In dit tabblad vindt u het overzicht terug van alle Maribel werknemers op voorwaarde dat het Fonds 
beschikt over de arbeidsovereenkomst. In de eerste kolom kan u filteren op het trimester dat u wil 
controleren. In de tweede kolom vindt u uw dossiernummer gekend bij het Fonds. 
Voor elke werknemer worden volgende gegevens vermeld: 

• Rijksregisternummer 

• Naam + voornaam 

• Startdatum Qbis: datum start arbeidsovereenkomst 

• Einddatum Qbis: datum einde arbeidsovereenkomst en/of schorsing in geval van vervanging 

• Functie 

• Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (COD), bepaalde duur (CBD) of vervangingscontract 
(VCD) 

• Qbis zoals aangegeven in de DmfA aangifte 

• Maribel Jobtime: te subsidiëren uren door het Fonds 

• Q contractuele tewerkstellingstijd van de werknemer 

• S het tewerkstellingsregime in de instelling 

• Uren (gepresteerde en betaalde gelijkgestelde uren Maribel) 

• Opmerking 
Opgelet: 
Indien voor de werknemer tijdens het kwartaal de Qbis, de Q of de S wijzigt, verschijnt de werknemer 
meermaals. 
 
 

2de tabblad – instellingsnummer_2022_PartB 
 
In dit tabblad vindt u het overzicht van uw toekenningsdossier m.b.t. het trimester: 

• Toegekende VTE: het aantal toekenningen volgens de datum van toekenning in 2022 

• Gerealiseerde VTE volgens uw contracten en DmfA gegevens 

• Invullingspercentage: gerealiseerde VTE gedeeld door het toegekende VTE 
Opgelet: 
De gerealiseerde VTE en het invullingspercentage zijn slechts een weerspiegeling van de Maribel 
tewerkstellingen tijdens het desbetreffende trimester en is enkel informatief. De berekening wijzigt van 
zodra de gegevens in het 1ste tabblad worden aangepast via het Fonds en/of DmfA. 
 
 
 

mailto:maribel319@fe-bi.org
mailto:maribel319@fe-bi.org
http://www.fe-bi.org/


 
Fonds Sociale Maribel 319 

Fonds Maribel Social 319 
 
 

FSM bicommunautaire en federale opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen 

 
maribel319@fe-bi.org  |  T  02 227 59 82 

 

 
 

FMS établissements d’éducation et d’hébergement 
bicommunautaires et fédéraux 
 
T  02 227 22 51  |  maribel319@fe-bi.org  

Sainctelettesquare 13-15  |  1000 Brussel 
Het Fonds wordt gecoördineerd door FeBi vzw 

 
www.fe-bi.org 

 

Square Sainctelette 13-15  |  1000 Bruxelles 
Le Fonds est coordonné par l’asbl FeBi 

 

 
 

3de tabblad – instellingsnummer_2022_PartC 
 
In dit tabblad vindt u het overzicht terug van de werknemers waarvoor u een Qbis aangeeft en de Fonds 
niet beschikt over het contract: 
➢ Is deze persoon toch tewerkgesteld binnen de Maribel? 

→ Mail onmiddellijk het contract en Verklaring op eer met de nodige informatie naar 
maribel319@fe-bi.org.  

➢ Is deze persoon tewerkgesteld binnen de Maribel maar tijdelijk afwezig en u heeft het Fonds hiervan 
op de hoogte gebracht? 

→ U hoeft niets te doen 
➢ Is deze persoon niet tewerkgesteld binnen de Maribel? 

→ Neem contact op met uw sociaal secretariaat om de Qbis op nul te zetten. 
Deze aanpassing is zeer belangrijk voor de jaarlijkse controle op het arbeidsvolume. De 
berekening van het arbeidsvolume houdt immers rekening met de S, de Q en de Qbis. 
Een onterechte Qbis heeft een negatieve invloed op deze berekening van het arbeidsvolume. 

 
Is dit tabblad leeg? U hoeft voor dit deel (PartC) niets te doen.  
 

 
Wat dient u te controleren? 

 
➢ Worden alle Maribel werknemers van het desbetreffend trimester vermeld en zijn de contractuele 

gegevens (start- en einddatum, functie, type contract) correct?  
▪ Indien niet contacteer het Fonds. 

➢ Stemt de Qbis overeen met de Maribel Jobtime? De Maribel Jobtime bevat de uren die effectief zullen 
worden gesubsidieerd.  

▪ Indien de Qbis hiermee niet overeenstemt (en/of leeg is) dan dient u dit zo snel 
mogelijk te corrigeren via de DmfA aangifte. 

➢ Werknemers met onterechte Qbis in het 3de tabblad? Zet de Qbis op nul. 
 

 
Nog vragen? Contacteer ons via maribel319@fe-bi.org. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Leen Temmerman 
Administratief verantwoordelijke 
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