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Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, 

houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de federale en 
bicommunautaire socio-culturele sector 

HOOFDSTUK I. - Juridisch kader 
 
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités en in toepassing van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met 
het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en zijn uitvoerings-
besluiten. 
 

HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied en omschrijving van de begrippen 
 
Art. 2.  Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de 
werknemers van de organisaties die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de federale en 
bicommunautaire socio-culturele organisaties. 
Onder “werknemers” wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden en bedienden, 
onder welk statuut ook tewerkgesteld. 
 
Art. 3.  Onder “koninklijk besluit” wordt verstaan: koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende 
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. 
Onder “sociaal fonds” wordt begrepen : het “Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-
culturele sector – Fonds Social Maribel Social du secteur socio-culturel”. 
 

HOOFDSTUK III. - Vermindering werkgeversbijdrage sociale zekerheid 
 
Art. 4. Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit, komt een werknemer die, per 
trimester, minstens 50% is tewerkgesteld van het aantal arbeidsuren bepaald in de sector of in de 
organisatie voor een voltijdse betrekking, in aanmerking voor een bijdragevermindering. 
 

HOOFDSTUK IV. - Inning en bestemming van de bijdrageverminderingen 
 
Art. 5. De ondertekenende partijen komen overeen de inning van de bijdrageverminderingen toe 
te vertrouwen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.). 
Het bedrag van de bijdrageverminderingen toegekend door de RSZ wordt bepaald door de 
werkgevers die vallen onder de toepassing van het sociaal fonds voor de federale en 
bicommunautaire socio-culturele organisaties zoals beschreven in artikel 2. 
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HOOFDSTUK V. – Tewerkstellingsverbintenis 
 
Art. 6. De werkgevers engageren zich ertoe het bedrag van de bijdrageverminderingen bedoeld in 
artikel 2 van het koninklijk besluit integraal te besteden aan de financiering van bijkomende 
werkgelegenheid. 
 
Art. 7. Een werkgever die een financiële tegemoetkoming geniet van het sociaal fonds kan, 
indien hij zich genoodzaakt ziet om het arbeidsvolume, zoals bedoeld in artikel 50 van het 
koninklijk besluit, van zijn werknemers die onder de toepassing vallen van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst, te verminderen, verder genieten van de financiële tegemoetkomingen van 
het sociaal fonds, op voorwaarde dat : 
1. de werkgever vooraf met aangetekende brief de vermindering van het arbeidsvolume 

aanmeldt bij het sociaal fonds, met opgave van de volgende informatie : de vermindering van 
het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijdse equivalenten gedurende een volledig kalenderjaar, 
de datum vanaf de welke de vermindering ingang vindt, de fases van deze vermindering 
alsook de reden die de vermindering van het arbeidsvolume veroorzaakt. 

2. het sociaal fonds zijn instemming betuigt met het voorstel van vermindering van het 
arbeidsvolume op basis van objectieve criteria en bij gemotiveerde beslissing. 

 

HOOFDSTUK VI. - Waarborgen van de integrale besteding van de bijdragever-
mindering voor de realisatie van werkgelegenheid en controle 
 
Art. 8. In toepassing van het koninklijk besluit zal iedere organisatie die genieten van een 
financiële tegemoetkoming, minstens jaarlijks een gedetailleerd verslag overmaken aan het 
sociaal fonds, uiterlijk tegen 31 januari van het daaropvolgende jaar. 
Het niet respecteren van deze bepalingen kan aanleiding geven tot sancties bepaald door het 
sociaal fonds. 
 
Art. 9. Dit verslag moet minstens volgende gegevens bevatten : 
- de totale tewerkstelling uitgedrukt in personen en arbeidsuren voor het referentiekwartaal en 

voor het desbetreffende kwartaal; 
- de nominatieve lijst van werknemers aangeworven op grond van de financiële tegemoet-

koming van het fonds met hun arbeidsregime, hun functie en barema, het plafond van hun 
loon, de eventuele cofinanciering. 

Indien nodig is het sociaal fonds gemachtigd bijkomende informatie op te vragen. 
Een model van dit verslag zal door het sociaal fonds worden uitgewerkt. 
 
Art. 10. Bij het voormelde verslag moet het bewijs worden gevoegd dat dit verslag in de 
ondernemingsraad, of bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis, met 
minstens twee regionale of nationale verantwoordelijken van de syndicale organisaties die in het 
paritair subcomité zijn vertegenwoordigd, werd besproken en eventueel goedgekeurd. 
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Bij gebreke van akkoord binnen de 15 dagen die volgen op de betekening van het verslag door de 
werkgever aan de vertegenwoordigers van de werknemers, kan de meest gerede partij het verslag 
overmaken aan het sociaal fonds, dat zal beslissen. 
 
Art. 11. Het sociaal fonds stuurt op elektronische drager of langs elektronische weg uiterlijk 
tegen 30 juni van elk kalenderjaar naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, in een vorm bepaald door de leidend ambtenaar van de federale overheidsdienst, 
de lijst van de werkgevers die gedurende het volledig vorig kalenderjaar genoten hebben van een 
financiële tegemoetkoming van het sociaal fonds. 
 
Art. 12. De werkgever is verplicht zonder verwijl alle nuttige inlichtingen aan het sociaal fonds 
door te geven en meer bepaald de arbeidsovereenkomsten, de verbreking van de overeenkomst, 
de vervangingen, de ten lasteneming door de ziekteverzekering en alle elementen die een 
wijziging van de financiële tegemoetkoming tot gevolg kunnen hebben. 
Het niet respecteren van deze bepalingen kan aanleiding geven tot sancties bepaald door het 
sociaal fonds. 
 

HOOFDSTUK VII. - Tijdsschema met betrekking tot de realisatie van de bijko-
mende nettoaanwervingen 
 
Art. 13. De nieuwe aanwervingen en de toename van het arbeidsvolume worden gerealiseerd 
binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van de beslissing 
tot toekenning van de financiële tegemoetkoming. 
Op basis van een gemotiveerde aanvraag kan het sociaal fonds uitzonderlijk een afwijking op 
deze termijn toestaan. 
De vervanging van de werknemers waarvan het contract geschorst of afgelopen is en waarvan de 
werkpost wordt gesubsidieerd door het sociaal fonds moet gebeuren binnen de zes maanden die 
volgen op het einde van het contract of het begin van de schorsing ervan, behalve voor een 
afwijking die schriftelijk werd aangevraagd aan het sociaal fonds. 
In geval van niet-vervanging binnen de voorgeschreven termijn kan de raad van beheer van het 
fonds van rechtswege beslissen over de intrekking van de subsidie voor deze post. 
 

HOOFDSTUK VIII. - Functies en categorieën van werknemers die in aanmer-
king komen voor de bijkomende nettoaanwervingen 
 
Art. 14. De financiële tegemoetkoming van het sociaal fonds is ten hoogste gelijk aan de 
loonkost van de tengevolge de toekenning van de bijkomende arbeidspost aangeworven werkne-
mer. 
Deze tegemoetkoming mag jaarlijks niet hoger liggen dan € 31.532,06 per bijkomend voltijds 
arbeidsvolume of de toepasselijke pro rata daarvan. 
Dit plafond van tegemoetkoming kan echter het bedrag van € 64.937,84 (op 1 januari 2003) per 
jaar en per bijkomend voltijds arbeidsvolume niet overschrijden. 
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De bedragen vermeld in lid 2 en 3 van dit artikel worden, na beslissing van het beheerscomité 
van het sociaal fonds, geïndexeerd volgens de modaliteiten bepaald in de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 houdende de koppeling van de bezoldigingen aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele 
sector. 
 

HOOFDSTUK IX. - Procedure van kandidatuurstelling 
 
Art. 15. De werkgevers die een bijkomende inspanning op het vlak van tewerkstelling wensen te 
realiseren in toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, moeten een akte van 
kandidatuurstelling per aangetekend schrijven overmaken aan het sociaal fonds. 
Dit schrijven wordt opgemaakt en ondertekend door de werkgever en omvat minstens een 
uitvoerige omschrijving van de tewerkstellingsverbintenis die de werkgever aangaat. 
Het model hiervoor zal door het sociaal fonds worden opgesteld. 
 
Art. 16. Een afschrift van de akte van kandidatuurstelling vermeld in artikel 15, wordt vooraf-
gaandelijk ter informatie en ter raadpleging medegedeeld aan de ondernemingsraad, bij 
ontstentenis, aan de syndicale delegatie, of, bij ontstentenis, aan de werknemers. 
De vertegenwoordigers van de werknemers of de werknemers hebben een termijn van 15 dagen, 
vanaf het overhandigen van het afschrift, om schriftelijk opmerkingen ter kennis te brengen van 
de werkgever. De eventuele opmerkingen worden bij de akte gevoegd. 
 

HOOFDSTUK X. – Geldigheidsduur 
 
Art. 17. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op l januari 2007 en is gesloten 
voor onbepaalde duur. 
Zij kan worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen bij aangetekend schrijven 
gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-
culturele organisaties met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. 

  
 


