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REVA NL + FR: Evolutie van de tewerkstelling 
 

De Koninklijke Besluiten van 1 juni 2016 en 10 januari 2017 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 
houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, ter uitvoering 
van de taks-shift, veroorzaakten een aantal belangrijke wijzigingen aan de regeling Sociale Maribel, o.a. met betrekking 
tot de controle van het arbeidsvolume. Eind 2016 was nog niet alles duidelijk en om die reden hebben we in het 
jaarrapport 2016 geen tewerkstellingscijfers opgevraagd. Nochtans, het behoud van het arbeidsvolume binnen de 
instelling is een wettelijke vereiste in het kader van de sociale Maribel en daarom controleerden we via het jaarrapport 
2017, 2 x de tewerkstellingscijfers: controle 2015 en 2016. 

Art. 50 § 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 luidt nu als volgt: “het beheerscomité vergelijkt jaarlijks per 
werkgever het gemiddelde van de arbeidsvolumes uit het jaar (N-3) en (N-2) met het arbeidsvolume van het jaar 
van de laatste Maribeltoekenning van onbepaalde of bepaalde duur.” De controle gebeurt op basis van het 
arbeidsvolume uitgedrukt in voltijdse equivalenten en op basis van het RSZ-nummer van de instelling en houdt 
rekening met de verkregen tewerkstelling.  

De arbeidsvolumedalingen van zowel de controle 2015 als 2016 werden reeds besproken en goedgekeurd (het 
Beheerscomité van juni 2017 en april 2018) en de verklaringen worden bevestigd via het jaarrapport: 

 

Controle 2015: 

Voor een aantal instellingen wordt een beperkte daling vastgesteld, ten gevolge van:  

- De verkregen tewerkstelling in het jaar Y start in de loop van het jaar  
- Fusie 
- Dagdagelijkse wijzigingen in het personeelsbestand 
- Het moeilijk vinden van een geschikte kandidaat in geval van vervanging, aanwerving 
- In het jaar n-2 of n-3 had de instelling een tewerkstelling van bepaalde duur 
- Verkeerde DmfA aangifte 
- Opsplitsing naar verschillende paritaire comités 

 

Controle 2016:  

Enkele instellingen hebben een daling ten gevolge van:  

- Vermindering subsidies 
- Bij vervanging van de directie werkte gedurende een bepaalde periode zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ directie 
- (Langdurig) zieken worden niet onmiddellijk vervangen 
- Vervanging door een werknemer op zelfstandige basis 
- Vervanging van oudere werknemers door jongere met lagere tewerkstellingstijd want de toegekende uren 

arbeidsvrijstelling van de oudere werknemer waren al ingevuld waardoor de nieuwe werknemer minder uren 
krijgt. 

- Stopzetten van projecten/subsidies 
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REVA NL 
 
Het jaarrapport 2017 werd verstuurd naar 59 instellingen 

59/59 instellingen dienden het jaarrapport in 

59/59 instellingen volgden correct de overlegprocedure 

17/59 instellingen beschikken over een overlegorgaan: SD:7 - OR:6 - CPBW:4 

42/59 instellingen beschikken niet over een overlegorgaan en stuurden het jaarrapport door naar 3 regionale 
secretarissen.  

VRAGENLIJST:  
 

Gemiddelde 
score op 5 

 

vraag 1 

De Maribel tewerkstellingen verhoogden de intensiteit en de 
kwaliteit van de verstrekte dienstverlening en het comfort  van de 
doelgroep. 4,56 top 3 

vraag 2 
De Maribel tewerkstellingen verlaagden de arbeidsdruk binnen de 
instelling. 4,32   

vraag 3 Hoe verliep de vervanging of aanwerving van Maribel werknemers?  4,23 flop 1 

vraag 4 
In welke mate heeft uw instelling de opgelegde procedures kunnen 
respecteren?   4,32   

vraag 5 
Hoe tevreden bent u over het beheer van uw dossier door de 
administratieve cel? 4,79 top 2 

vraag 6 Bereikbaarheid van de administratieve cel (via mail, telefoon) 4,82 top 1 

vraag 7.1 Verstaanbaarheid van de Maribelprocedures  4,28   

vraag 7.2 
Duidelijkheid van de documenten (omzendbrieven, formulieren, 
brochure, …) 4,26 flop 2 

vraag 7.3 
Duidelijkheid en verstaanbaarheid van mondelinge of schriftelijke 
informatie gegeven door de administratieve cel 4,47   

vraag 7.4 
Toegankelijkheid en duidelijkheid van onze website en van de 
documenten die u kunt downloaden (www.revalidatiecentra.org) 4,28 flop 3 

 

Reacties van de werkgever en conclusies van de vragenlijst NL 
Voor sommige instellingen is de Maribelsubsidie heel belangrijk, onmisbaar. De Maribeltewerkstelling verlaagt de 
werkdruk binnen het team en verbetert de dienstverlening maar de werklast blijft hoog want de te volgen 
administratieve procedures en eisen in het kader van de dienstverlening worden alsmaar belangrijker.  

De werkgevers zijn heel tevreden met de verhoging van het loonplafond vanaf 1-1-2018 want de loonkost is meestal 
hoger dan het loonplafond.  

De werkgevers danken de leden van het Beheerscomité voor deze hoogstnoodzakelijke ondersteuning en zijn heel 
tevreden over de samenwerking met de administratieve cel die steeds snel en efficiënt reageert.  

http://www.fe-bi.org/
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REVA FR 
 
Het jaarrapport 2017 werd verstuurd naar 32 instellingen 

32/32 instellingen dienden het jaarrapport in 

32/32 instellingen volgden correct de overlegprocedure 

13/32 instellingen beschikken over een overlegorgaan: SD:8 - OR:2 - CPBW:3 

19/32 instellingen beschikken niet over een overlegorgaan en stuurden het jaarrapport door naar 3 regionale 
secretarissen.  

VRAGENLIJSTT 
 

Gem. 

score 
op 5 

 

vraag 1 

De Maribel tewerkstellingen verhoogden de intensiteit en de 
kwaliteit van de verstrekte dienstverlening en het comfort  van de 
doelgroep. 4,75 top 3 

vraag 2 
De Maribel tewerkstellingen verlaagden de arbeidsdruk binnen 
de instelling. 4,63   

vraag 3 
Hoe verliep de vervanging of aanwerving van Maribel 
werknemers?  4,59   

vraag 4 
In welke mate heeft uw instelling de opgelegde procedures 
kunnen respecteren?   4,47 

flop 
3 

vraag 5 
Hoe tevreden bent u over het beheer van uw dossier door de 
administratieve cel? 4,84 top 2 

vraag 6 Bereikbaarheid van de administratieve cel (via mail, telefoon) 4,91 top 1 

vraag 7.1 Verstaanbaarheid van de Maribelprocedures  4,41 
flop 

1 

vraag 7.2 
Duidelijkheid van de documenten (omzendbrieven, formulieren, 
brochure, …) 4,44 

flop 
2 

vraag 7.3 
Duidelijkheid en verstaanbaarheid van mondelinge of schriftelijke 
informatie gegeven door de administratieve cel 4,66   

vraag 7.4 
Toegankelijkheid en duidelijkheid van onze website en van de 
documenten die u kunt downloaden (www.revalidatiecentra.org) 4,56   

 

Reacties van de werkgever en conclusies van de vragenlijst FR 
De werkgevers geven via het jaarrapport 2017 weinig maar wel enkele pertinente opmerkingen door:  

- Het loonplafond is ontoereikend en dekt niet de loonkost van de werknemers 

http://www.fe-bi.org/
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- De Maribeltewerkstellingen zorgen voor een beter evenwicht met betrekking tot de werklast en een betere 
dienstverlening t.o.v. de doelgroep. Dankzij de administratieve ondersteuning kan de steeds toenemende 
administratieve rompslomp opgevangen worden.  

- De documenten en te volgen procedures zijn duidelijk 
- Een algemene grote tevredenheid 
- Vlotte bereikbaarheid van de administratieve cel: snel antwoord, zowel via mail, als telefoon. Een zeer goede 

opvolging en ondersteuning.  
 

En opnieuw danken de werkgevers danken de leden van het Beheerscomité voor deze hoogstnoodzakelijke 
ondersteuning. 
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