
 

 

       Maribel WERK(t)                                            Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01  
Nr 46 – augustus 2020   

                                              

Mevrouw, mijnheer, 

Zoals voor het 1ste en 2de trimester van 2019 hebben de Maribelfondsen de gegevens van het veld Qbis uit uw 

DmfA vergeleken met de gegevens doorgestuurd naar het fonds via de semestriële prestatiestaat van het 2de 

semester 2019. Deze controle is uitgevoerd voor elke Maribelwerknemer. Aangezien het boekjaar 2019 intussen 

is afgesloten en het dus weinig zin heeft om voor 2019 nog eventuele correcties door te voeren in de DmfA, 

versturen we geen gedetailleerde analyse door van het 3de en 4e trimester 2019.  

We benadrukken wel nogmaals dat het uiterst belangrijk is dat u vanaf 1 januari 2020 voor elke 

Maribelwerknemer een correcte Qbis invult in de DmfA. Het kan dus zijn dat u voor werknemers die vorig jaar 

in dienst waren, nog aanpassingen moet doorvoeren indien er zich  voor 2020 een wijziging voordoet in deze 

Maribeltewerkstelling. Kijk dit zeker extra na! De Maribelfondsen baseren zich vanaf 2020 uitsluitend op de 

DmfA om uw Maribelsubsidie te berekenen.  

TER HERINNERING: Nogmaals vestigen wij uw aandacht op het feit dat alleen de salarisgegevens die eerder in 

uw prestatiestaten voor Maribelwerknemers waren opgenomen, niet langer aan ons moeten worden 

meegedeeld. Het is, voor een goed beheer van uw dossier, belangrijk om ons de contractuele informatie over 

uw Maribelwerknemers te blijven sturen (voorbeelden: vervangingen, wijziging in de tewerkstelling, 

aanwerving, functiewijziging, enz.). Indien u dit nog niet heeft gedaan, bezorgt u ons zo spoedig mogelijk elke 

aanwerving of wijziging die zich vanaf 1 januari voordeed in de Maribeltewerkstelling via dit formulier.  

 

OPGELET: de Qbis dient u enkel in te vullen voor uw Maribelwerknemers en dit enkel voor de periode en de uren 

ten laste van het Fonds, inclusief tijdelijke onbezoldigde periodes. 

Indien u nog bijkomende vragen of opmerkingen hebt, aarzel niet ons te contacteren: socmar31901@vspf.org 
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