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De Collectieve Arbeidsovereenkomst van 29 november 2006 betreffende de maatregelen ter bevordering van de 
tewerkstelling in de socioculturele sector voorziet in art. 14 (in uitvoering van art. 8 § 2 f van het KB van 18 juli 2002) 
dat iedere werkgever jaarlijks een verslag moet bezorgen aan het Fonds. 

 

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 de controle 2015 werden reeds besproken en goedgekeurd op het Beheerscomité 
van juni 2017. De verklaringen die toen werden doorgegeven worden bevestigd via het jaarrapport. We stellen vast:  

22/92 instellingen hebben een daling. Verklaring:  

 In het jaar n-2 en/of n-3 had de instelling een Maribel tewerkstelling van bepaalde duur 
 In het jaar n-2 en/of n-3 werden er in functie van lopende projecten en subsidies contracten van bepaalde 

duur toegevoegd  
 In het jaar n-2 en/of n-3 werden werknemers aangegeven onder het PSC 329.01 of 329.02 
 Het jaar van de laatste toekenning = het jaar van de 1ste toekenning. Het Fonds beschikt niet over de evolutie 

van de tewerkstelling in het jaar n-2 en n-3 
 De verkregen Maribel tewerkstelling in het jaar n startte in de loop van het jaar n 
 Moeilijke vervanging van een (Maribel)werknemer 
 Vervanging op basis van artikel 60 van OCMW-wet 
 Wegvallen van subsidies 
 Stopzetten van projecten 
 Herstructurering  
 Statuutwijziging 
 Wijziging paritair comité 

Controle 2016:  

6/20 organisaties hebben een daling.  

3/6 dalingen worden besproken en goedgekeurd op het Beheerscomité van maart 2018: ref 103, ref 104 en ref 108 en 
zijn het gevolg van:  

 Een werknemer verlaat de organisatie en wordt niet vervangen aangezien het werkvolume sterk gedaald is: 
minder bezoekers dus minder onderhoud. 

 Een werknemer vraagt een vermindering van de tewerkstellingstijd. 2 werknemers worden ontslagen. Deze 
werknemers worden niet vervangen omdat de subsidies jaar na jaar verminderen. 

 Het stoppen van tijdelijke projecten/contracten 

http://www.fe-bi.org/
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Voor 3/6 organisaties werd bijkomende info gevraagd: ref 109, ref 16 en ref 112. Deze dalingen worden besproken op 
het Beheerscomité van juni 2018. Zie punt 2 van dit verslag.  

 

Indienen jaarrapporten 
Het jaarrapport 2017 werd verstuurd naar 100 instellingen 

100/100 instellingen dienden het jaarrapport in. 

 

Overlegprocedure  
100/100 instellingen volgden correct de overlegprocedure 

15/100 instellingen beschikken over een overlegorgaan: SD:6 - OR:3 - CPBW:6 

85/100 instellingen beschikken niet over een overlegorgaan en stuurden het jaarrapport door naar 3 regionale 
secretarissen.  

Vragenlijst  
 

Gemiddelde 
op 5: 

 

vraag 1 
De Maribeltewerkstellingen verhoogden de intensiteit en de kwaliteit 
van de verstrekte dienstverlening en het comfort  van de doelgroep. 4,64 

top 
3 

vraag 2 
De Maribeltewerkstellingen verlaagden de arbeidsdruk binnen de 
instelling. 4,41   

vraag 3 Hoe verliep de vervanging of aanwerving van Maribelwerknemers?  4,51   

vraag 4 
In welke mate heeft uw instelling de opgelegde procedures kunnen 
respecteren?   4,41   

vraag 5 
Hoe tevreden bent u over het beheer van uw dossier door de 
administratieve cel? 4,82 

top 
2 

vraag 6 Bereikbaarheid van de administratieve cel (via mail, telefoon) 4,84 
top 
1 

vraag 7.1 Verstaanbaarheid van de Maribelprocedures  4,34 
flop 

2 

vraag 7.2 
Duidelijkheid van de documenten (omzendbrieven, formulieren, 
brochure, …) 4,24 

flop 
1 

vraag 7.3 
Duidelijkheid en verstaanbaarheid van mondelinge of schriftelijke 
informatie gegeven door de administratieve cel 4,54   

vraag 7.4 
Toegankelijkheid en duidelijkheid van onze website en van de 
documenten die u kunt downloaden (www.329federal.org) 4,35 

flop 
3 
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Reacties van de werkgever en conclusies van de vragenlijst 
Over het algemeen zijn de organisaties heel tevreden over de Maribeltewerkstellingen. Het spreekt voor zich dat deze 
bijdragen tot de vermindering van de werklast wat op zijn beurt de dienstverlening ten goede komt. De steun via de 
Maribel is broodnodig voor de organisaties aangezien deze geconfronteerd worden met een constante stijging van het 
werkvolume: nieuwe projecten, administratieve verplichtingen, … Dankzij de Maribeltewerkstellingen komt er tijd vrij 
voor o.m. opleiding voor het personeel, verbetering van de communicatie, ondersteuning van het administratief team.  

Wat betreft vraag 3 ‘Hoe verliep de vervanging of aanwerving van Maribelwerknemers?’ benadrukken de organisaties 
dat het moeilijk is om op korte tijd de geschikte kandidaat te vinden gezien de gestelde eisen en voorwaarden binnen 
de sector.  

Via de vragen 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 geven de werkgevers aan dat het moeilijk is om op de website de juiste informatie 
of documenten te vinden en dat bepaalde formulieren onduidelijk zijn. Ook de nieuwe methode betreffende de 
controle van het arbeidsvolume is ingewikkeld.  

De organisaties danken de leden van de Raad van Bestuur voor deze hoogstnoodzakelijke steun en appreciëren de 
hulp van de administratieve cel die een antwoord biedt op de veelvuldige vragen van de werkgevers.  

http://www.fe-bi.org/
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