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1. INLEIDING  

A. HISTORIEK 

 

Het Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, 
genaamd “Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten behorend tot de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ressorteren onder het Paritair Comité 
van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen” (afgekort het Maribelfonds GG-BHG) is opgericht bij collectieve 
arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 (reg. 56675/CO/319), aangevuld door de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de 
tewerkstelling in de instellingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (reg. 55402/CO/319), vervangen door de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2003 met betrekking tot de maatregelen met het oog op de 
bevordering van de tewerkstelling in de sector opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (sociale 
Maribel) (reg. 66328/CO/319), vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2006 met 
betrekking tot de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten (sociale Maribel) (reg. 81583/CO/319) en gewijzigd bij collectieve 
arbeidsovereenkomst van 3 juli 2012 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 
2006 met betrekking tot de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector 
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (sociale Maribel) (reg. 110537/CO/319); gewijzigd door de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017 (reg. 145008/CO/319) houdende wijziging van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende de oprichting van een fonds voor 
bestaanszekerheid genaamd “Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten behorend tot de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ressorteren onder 
het Paritair Comité van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen” en de vaststelling van zijn statuten.   

Artikel 2 van de cao van 21 december 2017 wijzigt het toepassingsgebied als volgt:  
Deze cao is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en 
-diensten die behoren tot het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten (319).  

Artikel 5 van de cao van 21 december 2017 wijzigt vanaf 1-1-2017, de benaming van dit Fonds voor 
bestaanszekerheid als volgt: “Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten die behoren tot het 
bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten”. 
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B. DOEL 

Het FSM 319 heeft hoofdzakelijk tot doel het beheer van de Maribelmiddelen (sociale en fiscale Maribel) via de 
financiering van bijkomende tewerkstelling.  

De “sociale Maribel” wordt geregeld door het KB van 18 juli 2002. Elke werknemer, die ten minste halftijds 
tewerkgesteld is in de sector, geeft recht op een forfaitaire bijdragevermindering. Dit bedrag, wordt door de RSZ 
via een dotatie overgemaakt aan het Maribelfonds. 

Overzicht:  

Maribelfase  Verhoging met  hetzij  Bijdragevermindering  Van kracht vanaf 

SM1     € 80,57 1/01/1997 

SM2 € 80,56   € 161,13 1/07/1998 

SM3, 3bis € 80,57   € 241,70 1/07/1999 

SM4 € 46,48   € 288,18 1/07/2000 

SMBD, SM5 € 44   € 332 1/07/2004 

SM6 € 22,92   € 354,92 1/01/2005 

  € 10   € 365 1/01/2007 

SM7 € 6,23   € 371,23 1/01/2010 

SM8 € 13,02   € 384,25 1/01/2011 

SM9 € 7,62   € 391,87 1/01/2014 

SM10 € 13,92 € 13,92 € 405,79 1/01/2016 

  € 34,49 € 48,41 € 440,28 1/04/2016 

  € 21,43 € 69,84 € 461,71 1/01/2018 

  € 17,38 € 87,22 € 479,09 1/01/2019 

  € 21,43 € 108,65 € 500,52 1/01/2020 

Het Koninklijk Besluit van 2 april 2014 dat een verhoging voorziet in 2015, 2017 en 2019 van telkens 30 miljoen 
euro werd voor 2015 uitgesteld naar 2016. 

Naast de sociale Maribel voorziet de economische herstelwet vanaf 2009 in een bijkomende financieringsbron 
d.m.v. een verhoogde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers. Concreet, werd deze 
vanaf 1 juni 2009 verhoogd van 0,25% naar 0,75% en vanaf 1 januari 2010 naar 1% gebracht. Men noemt dit 
“fiscale Maribel”. Deze middelen worden door de fiscus via de RSZ doorgestort aan de fondsen. Ze worden 
berekend op basis van de loonmassa en variëren dus maandelijks. Het budget van deze fiscale Maribel dient 
hoofdzakelijk voor het creëren van bijkomende tewerkstelling. Een beperkt gedeelte (20%) mag gebruikt worden 
voor een verhoging van het loonplafond.  
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De beheerders houden bij de toekenningen geen rekening met de herkomst van de gelden. Ze beheren alle 
tewerkstellingen op dezelfde manier. Om administratieve overlast te vermijden, moet de werkgever hieromtrent 
geen extra gegevens registreren. Deze registratie gebeurt enkel op niveau van het Fonds. Zo kunnen wij de 
overheid ook hierover cijfers bezorgen.   

De wetgeving voorziet dat het Fonds jaarlijks vóór eind juni een schriftelijk verslag van zijn taak overmaakt aan 
het Paritair Comité 319. 
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2. FONDSGEGEVENS – RAAD VAN BEHEER 

Bij unanieme beslissing van de Raad van Beheer wordt de maatschappelijke en administratieve zetel van het 
Fonds met ingang van 15 december 2014 overgeplaatst naar de Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel. Deze 
overplaatsing werd bekrachtigd met de Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014 – 
Registratienummer 126621/CO/319. 

Het Fonds wordt beheerd door een Raad van Beheer. Deze Raad bestaat uit 10 leden en heeft een paritaire 
samenstelling van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, aangewezen door en onder de leden van het 
Paritair Comité 319. 

WERKGEVERSAFGEVAARDIGDEN 

Dhr. H Delaruelle (VWV) 
Dhr. L. Jaminé (SOM), voorzitter 
Dhr. M. Lievens (SOM) 
Dhr. D. Therasse (FISSAAJ) 

1 mandaat moet nog ingevuld worden 

WERKNEMERSAFGEVAARDIGDEN 
Dhr. J.P. Bauwens (SETCa-BBTK) 
Mevr. C. De Smet (SETCa-BBTK), ondervoorzitter 
Mevr. L. Mesnil (CNE)  
Mevr. F. Dahmani (LBC-NVK) 
Dhr. T. Jonckheere (CGSLB-ACLVB) 

VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER 
Volgens de regel wordt het voorzitterschap afwisselend voorgesteld aan werknemers- en werkgeverskant. Er 
wordt in de mate van het mogelijke ook rekening gehouden met een taalrol. 
Luc Jaminé, de voorzitter is bereid om het voorzitterschap te continueren. De regeringscommissaris verwijst naar 
de statuten waarin wordt vermeld dat het voorzitterschap jaarlijks moet switchen tussen werkgevers- en 
werknemersbank. Enthousiast en met het oog op de verdere goede werking van het Fonds gaat de 
werknemersbank akkoord met deze afwijking van de statuten.  
In overleg beslissen de 3 vakbondsorganisaties om Cathy De Smet aan te duiden als ondervoorzitter van het 
Fonds wetende dat er hiermee geen taalpariteit is. De werkgeversbank gaat hiermee akkoord.   

    Voorzitter: de heer Luc Jaminé (SOM, de federatie van sociale ondernemingen vzw) 

Ondervoorzitter: mevrouw Cathy De Smet (SETCa-BBTK) 

Voorzitter en ondervoorzitter zijn bevoegd om de documenten inzake de bankrekeningen van het Fonds te 
ondertekenen. Langs werknemerszijde werd mevrouw Fatiha Dahmani (LBC-NVK) aangesteld als vervanger voor 
de handtekeningen. Langs werkgeverszijde moet nog een vervanger worden aangeduid. 

 

 

 

http://www.lbc-nvk.acv-online.be/
http://www.cgslb.be/
http://www.aclvb.be/
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WIJZIGINGEN IN DE RAAD VAN BEHEER IN DE LOOP VAN 2017 

Langs werkgeverszijde: 
Geen wijzigingen 

Langs werknemerszijde: 
Het mandaat van Dominique Antoine (SETCa-BBTK) wordt overgenomen door Cathy De Smet (SETCa-BBTK) 
Het mandaat van Bram Van Braeckevelt (CGSLB-ACLVB) wordt overgenomen door Tommy Jonckheere (CGSLB-
ACLVB) 
Het mandaat van Anne-Marie Magnani (CNE) wordt overgenomen door Laure Mesnil (CNE) 

REGERINGSCOMMISSARIS 

In het Fonds 319 oefent de regeringscommissaris toezicht uit op de naleving van de Maribelreglementering 
(artikel 20 van het KB van 18 juli 2002 gecoördineerde versie) en waakt hij over een correcte inzet van de dotatie. 
Hij woont met raadgevende stem de vergaderingen van de Raad van Beheer bij.  

Via het KB van 7 april 2017 wordt voor “het Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten erkend en/of 
gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of 
door de Belgische federale overheid als Belgische Rode Kruis, instelling van openbaar nut, voor zover de 
werknemers werkzaam zijn in de opvangcentra voor asielzoekers, de noodopvangcentra, de centra voor 
winteropvang, of deze activiteiten omkaderen, en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- 
en huisvestingsinrichtingen en -diensten, opgericht door het Paritair Comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten”, de heer  Frederik Scheerlinck, attaché bij de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, benoemd tot regeringscommissaris en de heer Charly Windal, 
attaché bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris. Dit voor 
een hernieuwbare periode van 4 jaar.  

VERGADERKALENDER VAN DE RAAD VAN BEHEER IN 2017 

30 mei 

29 november 

13 december  

HET DAGELIJKS BEHEER VAN HET FONDS WORDT GECOÖRDINEERD DOOR DE VZW FE.BI. 

Een team van medewerkers verzorgt het dagelijks dossierbeheer en voert binnen de vzw FE.BI de opdrachten uit 
die zij krijgt van de Raad van Beheer van het Fonds.   

De vzw FE.BI vertegenwoordigt de fondsen voor bestaanszekerheid behorende tot de paritaire (sub)comités van 
de federale en bicommunautaire social profit. Naast het dagelijks beheer van de fondsen, wil FE.BI (op basis van 
expertise in samenwerking met partners) werkgevers, werknemers, jongeren en werkzoekenden informeren en 
ondersteunen. 

De vzw FE.BI heeft als missie om de menselijke, financiële en technische middelen samen te brengen om zo via 
sociale fondsen tewerkstelling te creëren en vorming voor risicogroepen te bevorderen. 

Sinds september 2016 is Jonathan Chevalier directeur van de vzw FE.BI.  
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FINANCIEEL BEHEER VAN HET FONDS  

In overleg met de vzw VESOFO-AFOSOC en de bedrijfsrevisor werd overeengekomen om het financieel beheer 
te vereenvoudigen. In dat kader werd een memo, die van toepassing is in de verschillende vzw’s, opgesteld met 
als doel:  

 Vereenvoudigen van de betalingsprocedure  
 Versnellen van de betalingen: handtekening van de beheerders is niet langer nodig 
 Vermijden van negatieve intresten 

Om fraude te voorkomen gebeurt het betalingsproces door de verantwoordelijke én de medewerker en na elke 
betaling wordt een informatieve mail verstuurd naar voorzitter en ondervoorzitter van het Fonds met het detail 
en het bedrag van de betaling.  

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de vzw FE.BI die de betaling ondertekent. 
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3.  SECTORGEGEVENS 

A. DE SECTOR IN CIJFERS OP BASIS VAN RSZ-GEGEVENS 

 

Jaar # instellingen Maribel arbeidsvolume N (het aantal recht openende 
werknemers)1 

2005 26 376,93 317 

2006 40 512,59 412 

2007 48 685,18 556 

2008 47 784,44 644 

2009 51 748,00 599 

  2010 37 485,93 425 

2011 38 1.147,30 1.069 

2012 43 1.356,00 1.315 

2013 48 1.307,29 1.210 

2014 50 1318 1254 

2015 51 1456,89 1337 

2016 60 2260,8 2092 

B. INSTELLINGEN DIE EFFECTIEF BEHOREN TOT DE SECTOR (PC 319) 

 

Jaar # instellingen Maribel 
arbeidsvolume 

N (het aantal recht 
openende werknemers) 

2008 23   314 
2009 23 366 324 

2010 

27 378,14 368 
+ asielcentra NL vanaf 4de trim 
2010 28 258 239 

  636,14 607 

2011 31 1.128,90 1.049,75 
2012 34 1.314 1.279 

2013 43 1.297 1.231 

2014 43 1.294 1.214 

2015 44 1.487,36 1.359 

2016 50 2.202 2.045,75 

                                                                 

1 Enkel deze werknemers openen het recht op een RSZ-verminderingsbijdrage die het sociaal Maribelfonds 
bevoorraadt. 
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Het verschil tussen Maribel arbeidsvolume en het aantal recht openende werknemers vermeld in de tabel onder 
punt A en deze vermeld in de tabel onder punt B kunnen we verklaren door enerzijds de berekeningsmethode 
en anderzijds het uitsluiten van foutieve DmfA-aangiftes:  

 De RSZ: berekent het Maribel arbeidsvolume en het aantal recht openende werknemers (N) op basis 
van de trimestriële DmfA-aangiftes als volgt: de som van het volume/aantal werknemers van de 4 
trimesters, gedeeld door 4. 

 Het Fonds bekijkt instelling per instelling en: 
o Berekent het arbeidsvolume/de N op basis van de gegevens die het ontvangt van de RSZ maar 

deelt de som van het arbeidsvolume/ het aantal werknemers van de 4 trimesters niet 
systematisch door 4 maar door het aantal trimesters waarin werknemers reëel worden 
gedeclareerd; 

o Schrapt instellingen die onder de bevoegdheid vallen van een ander Paritair comité en dus een 
foutieve DmfA-aangifte deden. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt duidelijk de groei van de sector vanaf 2011 dankzij de opening van opvangcentra 
voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid. 

In opvolging van politieke beslissingen worden vanaf 2013 een aantal opvangcentra voor asielzoekers gesloten 
met als gevolg een daling van het aantal recht openende werknemers en dus een daling van de fiscale 
Maribeldotatie vanaf 2014 en van de sociale Maribeldotatie vanaf 2015.  

Gezien de vluchtelingenproblematiek worden eind 2015, begin 2016 opnieuw een groot aantal asielcentra 
geopend. De N zal aanzienlijk stijgen, Maribeldotaties stijgen eveneens vanaf 2017.  

Ten gevolge van overheidsbeslissingen worden in 2017 een aantal asielcentra opnieuw gesloten, wat opnieuw 
personeelsschommelingen binnen het Rode Kruis zal veroorzaken en dientengevolge ook schommelingen in de 
dotatie 2019.  

Deze belangrijke opeenvolgende schommelingen van de N/dotaties zijn budgettair moeilijk in te schatten en 
maken dat het moeilijk is om structurele jobs te creëren. 

Hieronder een overzicht dat de impact aantoont van het aantal opvangcentra voor asielzoekers van het Rode 
Kruis op de tewerkstellingscijfers in de sector 319. 

Tewerkstellingscijfers Rode Kruis t.o.v. de cijfers van de sector 

 N sector 319 waarvan N opvangcentra asielzoekers Rode Kruis (NL + FR) 
2011 1.069 689 
2012 1.315 869 
2013 1.210 758 
2014 1.254 714 
2015 1.337 801 
2016 2.092 1.404,5 
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4. WIJZIGINGEN IN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 JULI 2002 

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.:  

A. VERHOGING VAN DE SOCIALE MARIBEL  

 
Tussen 2016 en 2020 zal de dotatie van het Fonds verhogen dankzij opeenvolgende verhogingen van de 
werkgeversbijdragevermindering: 

Verhoging verminderingsbedrag*  Van kracht vanaf 
€ 13,92 1/01/2016 
€ 48,41 1/04/2016 
€ 69,84 1/01/2018 
€ 87,22 1/01/2019 

€ 108,65 1/01/2020 
 
Deze versterking van het verminderingsbedrag sociale Maribel, geeft aanleiding tot een verhoging van de 
dotaties per werknemer en per kwartaal ten opzichte van 2015 als volgt: 

Verhoging dotatiebedrag*  Van kracht vanaf 
€ 13,92 1/01/2016 
€ 48,23 1/04/2016 
€ 69,65 1/01/2018 
€ 87,02 1/01/2019 

€ 108,44 1/01/2020 
* de vermelde bedragen zij de verhogingen ten aanzien van 2015. 
 

B. DE AANWENDING VAN DE DOTATIES 

 
Het gewijzigd Koninklijk Besluit betreffende de sociale Maribel biedt o.m. de mogelijkheid om  

 Jobs te creëren en enkel voor die jobs het loonplafond te verhogen 
 Jobs te creëren en het loonplafond te verhogen zowel voor de nieuwe als voor de bestaande 

Maribeltewerkstellingen 
 
Op de vergadering van 25 februari 2016 beslissen de leden om de verhogingen van de dotatie in te zetten voor 
zowel jobcreatie als voor verhogingen van het loonplafond voor zowel de bestaande als de nieuwe 
Maribeltewerkstellingen. Dit om het werkbaar te houden voor zowel de werkgever als voor de administratieve 
cel.  

C. TOENAME ARBEIDSVOLUME – WIJZIGING REFERENTIEJAAR 

Zie punt 6.C. en punt 8. 
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D. BIJKOMENDE ADMINISTRATIEVE CONTROLE 

Door het ingevoegde artikel 21/1 moeten de fondsen uiterlijk tegen 30 april jaarlijks een rapport bezorgen aan 
de ministers bevoegd voor Werk en Sociale zaken. Dit rapport bevat een tabel die een aantal cijfers weergeeft 
met betrekking tot het voorafgaande jaar.  

Vóór 30 april 2018 dienden de fondsen een gezamenlijk rapport in met betrekking tot de toekenningen uit 2017. 
Voor het Fonds 319 werd onderstaande informatie doorgegeven. 

Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten 
behorend tot de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en die ressorteren onder het 
Paritair Comité van de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen 
Rapport voor het jaar 2017 – FSM 319 
 

Werknemers Bedrag 

In voltijdse 
equivalenten 
 

In 
(minimaal 
aantal) 
eenheden  

 

1. Het aantal toegekende werknemers op 31 december 
2017, gefinancierd met middelen sociale en fiscale 
Maribel 
(totaal, inclusief de nieuwe t.e.m. 31/12/2017)2 
 
 

66,40 84 2.822.000,00€ 

2. De middelen die in de sector werden aangewend ter 
financiering van opleidingsprojecten 

 
  Niet van 

toepassing 

3. De bijkomende tewerkstelling gecreëerd in het jaar 2017 
en de daarvoor aangewende middelen 
(enkel de nieuwe in het jaar 2017) 

 

3,25 7 138.125,00€ 

4. De middelen toegekend ter verhoging van het 
loonplafond op basis van artikel 49, tweede lid van het 
koninklijk besluit van 18 juli 2002 en het aantal 
betrokken werknemers 

 

66,40 84 33.200,00€ 

5. De middelen toegekend voor de bedreigde banen op 
basis van artikel 49/1 van het koninklijk besluit van 18 juli 
2002 en het aantal betrokken werknemers 

 

0 0 0 

6. De middelen die in het jaar 2017 werden teruggevorderd 
van werkgevers die geen informatie hebben opgestuurd 
waaruit blijkt dat de loonkost van de werknemers 
(maximumbedrag bedoeld in artikel 12) werd 
gerespecteerd (toepassing van artikel 13, vijfde lid van 
het koninklijk besluit van 18 juli 2002) 

 

  0 

                                                                 

2 In de jaarlijkse rapportering over de resultatenrekening, de balans, de gebruikte middelen en de niet-recurrente 
reserves tegen 30 juni, wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal VTE, toegekend met middelen sociale 
Maribel en middelen fiscale Maribel. 
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7. De middelen die in het jaar 2017 werden teruggevorderd 
van werkgevers in geval de loonkost hoger ligt dan de 
maximale tussenkomst (toepassing van artikel 13, zesde 
en zevende lid van het koninklijk besluit van 18 juli 2002) 

 

  0 

 

COMMENTAAR BIJ DE TABEL. 
 
Nihil  
 

CRITERIA EN MODALITEITEN DIE DOOR HET SOCIALE MARIBELFONDS WERDEN BEPAALD 
EN TOEGEPAST VOOR HET VERHOGEN VAN HET LOONPLAFOND. 
 
Tussen 2016 en 2020 zal de dotatie van het Fonds verhogen dankzij opeenvolgende verhogingen van de 
werkgeversbijdragevermindering.  
Op de Raad van Beheer van 25 februari 2016 beslisten de leden om:  

- Deze dotatieverhogingen in te zetten voor zowel jobcreatie als voor verhogingen van het loonplafond  
- De situatie in functie van de reële beschikbare financiële middelen jaarlijks te herbekijken en bij te 

sturen.  
Beslissingen:  
Vanaf 1-1-2017: plafondverhoging van 42.000 euro naar 42.500 euro/jaar/VTE  
Vanaf 1-1-2017: jobcreatie: 3,25 VTE van bepaalde duur 
 
Het intern werkdocument is aldus aangepast en goedgekeurd.  
 

CRITERIA EN MODALITEITEN DIE DOOR HET SOCIALE MARIBELFONDS WERDEN BEPAALD 
EN TOEGEPAST VOOR DE BEDREIGDE BANEN. 
 
In 2017 dekt het Fonds 90% van de gemiddelde loonkost van de werkgever (voor wat betreft de sociaal Maribel 
gesubsidieerde jobs).  
Voor 2017 bedraagt het toegekende budget voor bedreigde banen 0€.  
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5. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN 
BEHEER IN 2017 

A.  PLAFONDVERHOGING 

 
Vanaf 1 januari 2017 wordt het plafond verhoogd van 42.000 euro/VTE/jaar naar 42.500 euro/VTE/jaar 

Evolutie van het loonplafond 

1/01/2001 € 31.532,06 

1/01/2003 € 34.500,00 

1/01/2008 € 36.500,00 

1/01/2010 € 37.500,00 

1/01/2011 € 38.500,00 

1/07/2012 € 40.000,00 

1/01/2014 € 40.500,00 

1/01/2016 € 42.000,00 

1/01/2017 € 42.500,00 

1/01/2018 € 43.000,00 
 

B. AFWIJKINGSAANVRAGEN 

De toekenning van de Maribeltewerkstellingen en de financiering ervan veronderstelt een behoud van het 
arbeidsvolume op niveau van de instelling. Indien de werkgever niet (langer) aan deze voorwaarden voldoet 
moet hij een aanvraag indienen bij het Fonds (cf. art 14 en 50 van het KB van 18 juli 2002, gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van 1 september 2006, 1 juni 2016 en 10 januari 2017). Afwijkingsaanvragen die in dit kader 
in de loop van het jaar 2017 zijn ingediend, werden besproken en goedgekeurd door het FSM 319. 

Bijkomende afwijkingsaanvragen:  
 

 Van 1-1-2017 tot 31-12-2017 wordt een halftijdse Maribeltwerkstelling van bepaalde duur aangeboden 
aan instellingen op basis van volgend criterium: residentiële opvang/ondersteuning/onthaal/ 
begeleiding voor thuisloze kinderen. Instelling, ref 45 beantwoordt eveneens aan het opgesteld 
criterium maar werd per vergissing niet gecontacteerd door het Fonds. Hierop contacteerde de 
instelling het Fonds en de leden waren het ermee eens dat deze instelling voor 2017 alsnog een 
halftijdse tijdelijke Maribeltewerkstelling toegewezen kreeg.   

 De instelling, ref 20, verkreeg een halftijdse Maribeltewerkstelling van bepaalde duur in 2017. 
Hieromtrent diende de instelling eind december 2016 een afwijkingsaanvraag in: “Eind 2016 bevindt de 
instelling zich in een vrij delicate budgettaire situatie omdat er in 2016 enerzijds 50.000 euro 
terugbetaald moest worden aan GGC en anderzijds omdat de inkomsten schuldbemiddeling kleiner 
waren dan geraamd. Om dit deficit op te vangen en om opnieuw te komen tot een gezonde financiële 
situatie ziet de instelling zich genoodzaakt om in 2017 een werknemer die halftijds wordt gefinancierd 
met eigen middelen te ontslaan, tenzij hij deze mag inzetten voor de tewerkstelling van bepaalde duur. 
Deze werknemer is reeds jaren in dienst dankzij Maribel van bepaalde duur (2013) en vervolgens dankzij 
andere subsidies en eigen fondsen”. Deze aanvraag gebeurde voorafgaandelijk en in overleg met het 
personeel.  
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De regeringscommissaris heeft het moeilijk met deze aanvraag want dit stemt niet overeen met de 
Maribelreglementering. Juridisch gezien moet deze persoon zijn ontslag krijgen en dan kan hij eventueel 
opnieuw worden aangeworven voor de Maribeltewerkstelling van bepaalde duur.  
De leden van de Raad van Beheer bevestigen dat in principe deze beweging onmogelijk is aangezien er 
geen verhoging van het arbeidsvolume kan worden aangetoond. Doch, omwille van het humane aspect 
tegenover de werknemer die op deze manier niet te maken krijgt met ontslag, onze wil om bestaande 
tewerkstelling te laten continueren, de organisatorische rompslomp, de ontslagperiode en bijkomende 
kosten geven de leden hun akkoord voor deze afwijkingsaanvraag. Ze geven wel aan dat dit een 
uitzonderlijke situatie is die gepaard gaat met een éénmalige goedkeuring, die geen precedent mag 
scheppen. 
De voorzitter, in akkoord met de leden, besluit dat we bij ontstentenis van een artikel en in de geest van 
de doelstellingen van de Maribel ons soepel moeten opstellen en dat we deze aanvraag éénmalig 
kunnen goedkeuren. De regeringscommissaris geeft aan dat hij dit verder zal onderzoeken en diende 
tegen de beslissing die in dit dossier werd genomen door de leden van het FSM319 een gemotiveerd 
beroep in op 6 juni 2017. Op de zitting van 29 juni 2017 van de Commissie sociale Maribel werd dit 
beroep behandeld. De Commissie beslist dat het sectoraal Fonds een aanvraag heeft goedgekeurd die 
in tegenspraak is met artikels van de wet van 29 juni 1981, het Koninklijk besluit van 18 juli 2002 en de 
cao van 29 november 2006.  
Het Fonds sociale Maribel heeft na deze notificatie geen beroep ingediend bij de minister van Werk en 
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en betrokken werkgever moet de tewerkstelling met 
eigen fondsen financieren.  
Betrokken werkgever geeft aan dat hij deze beslissing bijzonder jammer vindt en dankt tegelijkertijd de 
leden van het Fonds die allen hun uiterste best hebben gedaan.  
De voorzitter verklaart nogmaals dat de leden van het Fonds gehandeld en beslist hebben om betrokken 
werkgever en werknemer te ondersteunen en inderdaad niet volgens de Maribelreglementering. Dura 
lex, sed lex.  

 

C. CONTROLE TEWERKSTELLINGSCIJFERS 2015 & 2016 

Jaarlijks, in de loop van de maand oktober ontvangt het Fonds van de overheid de tewerkstellingscijfers van het 
voorbije kalenderjaar, cijfers die de evolutie van het arbeidsvolume aantonen van de sector en van elke instelling 
uit de sector.  

Tot en met de tewerkstellingscijfers van 2014 werden deze tewerkstellingscijfers per instelling (en rekening 
houdend met de verkregen Maribeltewerkstelling sinds 2005) vergeleken met het referentiejaar. Dat 
referentiejaar wordt vanaf 2006 via KB voor alle werkgevers vastgelegd op 2005. Door de jaren heen werd 
duidelijk dat enerzijds de controle op één jaar te beperkt is (bv. in het geval van een belangrijke opstart of 
stopzetting van projecten) en anderzijds dat het referentiejaar achterhaald is. 

De koninklijke besluiten van 1 juni 2016 en 10 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 
zorgden vanaf 2016 voor belangrijke wijzigingen bij o.m. de controle van het arbeidsvolume. 

CONTROLE TOENAME ARBEIDSVOLUME PER WERKGEVER 
 
Het Beheerscomité vergelijkt per werkgever het gemiddelde van de arbeidsvolumes uit jaar (n-3) en (n-2) met 
het arbeidsvolume van het jaar van de laatste toekenning.  
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M.a.w. terwijl in het verleden het arbeidsvolume over een bepaald jaar werd vergeleken met het arbeidsvolume 
van het jaar 2005, wordt nu het arbeidsvolume van het jaar van de laatste toekenning vergeleken met het 
gemiddelde arbeidsvolume van de jaren die het jaar van laatste toekenning met twee en drie jaar voorafgaan.  
Voorbeelden ter illustratie:  
In oktober 2017 ontvangen de fondsen de arbeidsvolumes van de werkgevers over het jaar 2016. Indien voor 
een bepaalde werkgever: 

 2016 het jaar van laatste toekenning was, dan wordt het arbeidsvolume 2016 vergeleken met het 
gemiddelde van de arbeidsvolumes over de jaren 2013 en 2014. Als het verschil kleiner is dan het aantal 
bijkomende toekenningen in 2016 dan moet de werkgever dit rechtvaardigen. 

 2014 het jaar van laatste toekenning was, dan wordt het arbeidsvolume 2014 vergeleken met het 
gemiddelde van de arbeidsvolumes over de jaren 2011 en 2012. Als het verschil kleiner is dan het aantal 
bijkomende toekenningen in 2014 dan moet de werkgever dit rechtvaardigen. 

 2017 het jaar was van laatste toekenning, dan zijn de tewerkstellingscijfers nog niet beschikbaar. In dat 
geval moet het arbeidsvolume van de voorlaatste toekenning vergeleken worden met het gemiddelde 
van de arbeidsvolumes over de jaren -2 en -3 van de voorlaatste toekenning.  

 2017 het jaar was van de laatste en tevens de eerste toekenning, dan kan en hoeft er geen controle te 
gebeuren.   

Belangrijke bemerkingen:  
 Wanneer er in het KB van 2002 sprake is van ‘het jaar n’ dan duidt dit op ‘het lopende jaar’. In het 

gewijzigd KB duidt ‘het jaar n’ op ‘het jaar van de laatste toekenning’. Dit zorgde voor heel wat 
verwarring en verschillende interpretaties, waardoor de controle van de arbeidsvolumes over het jaar 
2015 pas op de Raad van Beheer van mei 2017 kan voorgesteld worden.  

 Indien het jaar van de laatste toekenning vóór 2005 valt, wordt aanvaard dat er geen controle meer 
gebeurt op de toename van het arbeidsvolume. 

 Een toekenning van bijvoorbeeld 1 VTE zal niet altijd een gelijkaardige toename van het arbeidsvolume 
teweegbrengen. Voorbeeld: wanneer een werknemer pas wordt aangeworven vanaf 1 juli dan zal het 
arbeidsvolume slechts stijgen met 0,5 VTE. De fondsen dienen rekening te houden met deze effecten 
bij de rechtvaardigingen van de werkgevers die een onvoldoende toename van het arbeidsvolume 
bewerkstelligen.  

 Het jaar van de laatste toekenning is het jaar waarin de toekenning van toepassing wordt. Het gaat dus 
niet om het jaar waarin het Fonds de beslissing neemt, noch om het jaar waarin de tewerkstelling start.  
2 voorbeelden ter illustratie:  

 Het Fonds beslist op 1 oktober 2017 voor een toekenning vanaf 1 januari 2018, dan is 
2018 het jaar van de laatste toekenning 

 Het Fonds beslist op 1 september 2017 voor een toekenning vanaf 1 november 2017 
en de tewerkstelling start pas op 15 januari 2018, dan is het jaar van laatste 
toekenning 2017. 

 Het jaar van laatste toekenning wijzigt ook bij een toekenning van bepaalde duur.  
 
Controle tewerkstellingscijfers 2015, ontvangen van de overheid in oktober 2016.  
Rekening houdend met bovenstaande richtlijnen werkte de administratieve cel een tabel uit die per instelling die 
Maribeltewerkstelling geniet (30), het arbeidsvolume, zijnde N, van het jaar van de laatste toekenning (n) 
vergelijkt met het gemiddelde arbeidsvolume over de jaren n-2 & n-3, zijnde X.  
N – X moet > 0 verhoogd met de verkregen tewerkstelling in het jaar n 
We stellen vast:  

 8/30 instellingen hebben een daling. Verklaring:  
 In het jaar n-2 en/of n-3 had de instelling een Maribeltewerkstelling van bepaalde 

duur 
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 De verkregen Maribeltewerkstelling in het jaar n startte in de loop van het jaar n 
 Voor het Rode Kruis: een aantal opvangcentra voor asielzoekers werd gesloten. 

 8/30 instellingen verkregen een eerste Maribeltewerkstelling in 2016. Voor deze instellingen kunnen 
we pas in oktober 2017, wanneer we de cijfers over het jaar 2016 ontvangen, het arbeidsvolume 
controleren.  

Deze tabel werd op de Raad van Beheer van mei en november 2017 voorgelegd, besproken en goedgekeurd.  

Controle tewerkstellingscijfers 2016, ontvangen van de overheid in oktober 2017 
Betrokken instellingen: 8. We stellen vast:  

 6/8 instellingen kennen een groei van de tewerkstelling 
 2/8 instellingen hebben een daling. 

 Ref 37: ten gevolge van de Maribeltewerkstelling die startte in de loop van 2016. 
Deze daling wordt goedgekeurd.  

 Ref 41: deze instelling verkrijgt een halftijdse Maribeltewerkstelling die wordt 
gerealiseerd vanaf 1-7-2016. De verhoging van 0,25 VTE kan niet worden aangetoond. 
Verklaring van de werkgever: in het jaar n-3 werd 1 VTE gefinancierd met eigen 
fondsen, het arbeidsvolume wordt nauwkeurig opgevolgd aangezien de erkenning en 
de financiering door COCOM daaraan zijn gelinkt.  
Na een uitgebreide discussie wordt deze daling –gelet op het beperkt volume- 
goedgekeurd met als kanttekening dat de evolutie zal worden opgevolgd en 
herbekeken wanneer we beschikken over de tewerkstellingscijfers 2017.  

CONTROLE TOENAME ARBEIDSVOLUME PER PARITAIR COMITÉ 
 
Op dezelfde wijze is ook het refertejaar veranderd voor de controle op het arbeidsvolume per paritair comité 
(art. 50 &3 KB 18 juli 2002). 
 

D. MANDAAT BEDRIJFSREVISOR 

Gezien de wet op de overheidsopdrachten sinds 1/1/2011 ook van toepassing is op de Maribelfondsen wordt 
door de vzw VESOFO-AFOSOC een tweetalige bedrijfsrevisor aangesteld via een openbare aanbesteding. 

Het mandaat van de bedrijfsrevisor RSM Inter Audit eindigde met de controle van het boekjaar 2016. 

Het mandaat van commissaris is opnieuw aan de Bv Cvba RSM Inter Audit toevertrouwd voor een periode van  
3 jaar. RSM Inter Audit heeft de heer Bernard de Grand Ry en mevrouw Karine Morris, bedrijfsrevisoren, 
aangeduid als vertegenwoordigers. De jaarlijkse erelonen van het commissarismandaat zijn vastgesteld op 
5.291,60 euro, geïndexeerd. Het gaat hier over de boekjaren 2017, 2018 en 2019.  
 

E. OPVOLGING VAN DE “IN-HOUSE” CONSTRUCTIE 

Het Fonds krijgt ondersteuning van de vzw FE.BI die op haar beurt ondersteund wordt door de overkoepelende 
vzw VESOFO-AFOSOC. 

Onderhandelingen tussen de bevoegde overheden en de vzw’s hebben o.m. geleid tot nieuwe statuten voor de 
vzw’s. De statuten van de vzw FE.BI werden in 2012 aangepast met een nieuwe samenstelling van de Raad van 
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Bestuur en de Algemene Vergadering. Dankzij deze aanpassing wordt het Fonds 319 optimaal vertegenwoordigd 
binnen de vzw, want in tegenstelling tot vroeger zijn het nu de fondsen en niet de instellingen die zijn 
vertegenwoordigd.  

Vertegenwoordiging van het Fonds 319 in de Raad Van Bestuur: 
langs werkgeverszijde: Luc Jaminé 
langs werknemerszijde: Cathy De Smet 

Vertegenwoordiging van het Fonds 319 in de Algemene Vergadering:  
langs werkgeverszijde: Luc Jaminé en Hendrik Delaruelle 
langs werknemerszijde: Cathy De Smet  

Bovendien werd een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst en een Beheersovereenkomst opgesteld tussen het 
Fonds 319, de vzw FE.BI en de vzw VESOFO.  

De Samenwerkingsovereenkomst behandelt de personeels- en inhoudelijke ondersteuning. 

De Beheersovereenkomst behandelt vooral de werkingskosten voor de Maribelfondsen (meer uitleg hierover 
onder punt 6B). Bij de Beheersovereenkomst hoort een bijlage: de berekening van de vergoeding voor het 
gebruik van de lokalen van de vzw FE.BI door de Maribelfondsen. Deze bijlage wordt jaarlijks herbekeken.   
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6. SOCIALE MARIBEL 

A. MIDDELEN  

SOCIALE MARIBELDOTATIE 

Regelgeving: Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 

Jaarlijks ontvangt het Fonds een dotatie die door de FOD Waso wordt berekend: per recht openende werknemer3 
krijgt de sector een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid4. 

De dotatie wordt trimestrieel gestort aan 94%. Het saldo (6%) van 2017 wordt gestort in april 2018. In april 2017 
ontving het Fonds het saldo van 6% voor het jaar 2016. 

  Dotatie 99,9% * NRR ** Dotatie verminderd met NRR 
2006  381.512,03 0 €   
2007  477.599,16 €  37.194,73 €   
2008  612.333,89 € 0 €   
2009  815.854,25 € 0 € 778.659,52 € 
2010  955.332,19 € 0 €   
2011  919.742,34 € + 384.250 €  0 €   
2012  652.571,78 € +  1.135.843 €     51.541,57 

 
  

2013 1.644.097,01 € 0 €   
2014 2.032.945,93 € 0 € 1.981.404,36 € 
2015 1.895.145,63 € 0 €   
2016 2.162.783,43 € 0 €   
2017 2.351.301,15 € 0 €  
2018 3.858.137,36 €    

* Op de dotatie aan 99,9% mag maximaal 1,2% ingehouden worden voor de werkingskosten. De vzw FE.BI 
beheert deze middelen (zie infra punt B.).  
 
** Niet-recurrente reserves (NRR): het Fonds moet de dotatie aanwenden vóór het eind van het lopende 
kalenderjaar. Een reserve van maximaal 5% mag opgebouwd worden. Alle middelen die deze 5% overschrijden 
worden beschouwd als niet–recurrente reserves en moeten teruggestort worden. Indien een Fonds niet-
recurrente reserves heeft voor het jaar J worden deze ingehouden op de dotatie van het jaar J+2. De berekening 
wordt gemaakt op het moment van het afsluiten van de jaarrekening. In mei 2018 wordt de jaarrekening van 
2017 afgesloten. Het Fonds heeft geen niet-recurrente reserves voor 2017. 
 
 
 
  

                                                                 

3 Een recht openende werknemer is een werknemer voor wie minstens een halftijdse tewerkstelling aangegeven 
wordt op de RSZ-kwartaalaangifte. 
4 Voor een overzicht van de evolutie van de bijdragevermindering zie punt 1. 
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FISCALE MARIBELDOTATIE 

Regelgeving: Economische herstelwet van 27 maart 2009 

 Fiscale Maribel 
 

2009 22.510,17 € 

2010 186.607,49 € 

2011 207.121,98 € 

2012 142.451,00 € 

2013 314.764,82 € 

2014 372.685,33 € 

2015 355.326,91 € 

2016 366.283,26 € 

2017 409.161,80 € 
 
De stortingen van de fiscale Maribel gebeuren maandelijks.  
Op de fiscale Maribel mogen geen werkingskosten worden ingehouden.  
In tegenstelling tot de sociale Maribel moeten de fiscale Maribelmiddelen ontvangen in het jaar “J” volledig 
opgebruikt zijn voor “eind J+1”. Het bedrag ontvangen in 2017 moet vóór 31-12-2018 worden besteed.   
 

B. WERKINGSKOSTEN 

Op de dotatie sociale Maribel mag maximaal 1,2% ingehouden worden voor de werkingskosten. 
Op de dotatie fiscale Maribel mogen geen werkingskosten worden ingehouden.  

Deze werkingsmiddelen worden door het Fonds toevertrouwd aan de vzw FE.BI die hiermee zorgt voor o.a. de 
administratieve ondersteuning van de fondsen.  

In de wetgeving werd m.b.t. de werkingskosten via de invoering van artikel 11ter door het KB van 13 juni 2010 
een wijziging ingevoerd waardoor vanaf 2010 slechts 90% van de 1,2% werkingskosten door het Fonds als 
voorschot mag worden doorgestort aan de vzw FE.BI.  

Jaarlijks, in de loop van de maand april, dienen de vzw’s in naam van de Maribelfondsen bij de subsidiërende 
overheid een gemeenschappelijk verantwoordingsrapport in met betrekking tot de 1,2% werkingsmiddelen voor 
het Jaar J-1.  

In de loop van de maand april 2017 dienden de vzw’s in naam van de Maribelfondsen een gemeenschappelijk 
verantwoordingsrapport in m.b.t. de 1,2% werkingsmiddelen voor 2016. Verantwoording voor 86,34 %. De FOD 
WASO en de FOD Sociale Zekerheid keurden deze verantwoording goed voor 85,57%.  

In de loop van de maand april 2018 dienden de vzw’s in naam van de Maribelfondsen een gemeenschappelijk 
verantwoordingsrapport in m.b.t. de 1,2% werkingsmiddelen voor 2017. Verantwoording voor 88,27 %.  
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Overzicht van de werkingskosten 

  1,2% op de dotatie 
90% van 1,2% (wordt 
betaald in het lopende 
jaar) 

resterende 10% van 
1,2% 

verdeling van de 10% (op basis van 
het verantwoordingsrapport) 

        FE.BI Fonds 319  

2007 5.731,19  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

2008 7.348,01  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.   n.v.t. 

2009 9.790,25   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t. 

2010 11.463,99 10.317,59 1.146,40       16,55 1.129,85 

2011 11.036,91 9.933,22 1.103,69  1.103,69 - 

2012  7.830,86 7.047,78    783,09     783,09 - 

  13.630,12 12.267,11 1.363,01 1.363,01 - 

2013  19.729,16  17.756,25 1.972,92  1.972,92  - 

 
 

 Jaar 1,2 % op de dotatie 
Goedgekeurde 
verantwoording  Te betalen werkingskosten aan FE.BI 

2014 23.776,85 90,92% 21.613,15 

2015 22.741,75 84,11% 19,122,18 

2016 25.953,40 85,57% 22.199,74 

2017 28.215,61   

2018 46 297,65   
 
 

C. STRUCTURELE TEWERKSTELLING  

 

Evolutie van de Maribeltewerkstelling # instellingen # VTE 

op 1-1-2007 10 11,6 

op 1-1-2008 11 12,85 

op 1-1-2009 11 12,35 

op 1-1-2010 11 11,85 

op 1-7-2010 19 15,35 

op 1-1-2011 20 20,35 

op 1-1-2012 19 19.85 

Op 1-1-2013 21 44,65 

Op 1-7-2013 21 50,58 

Op 1-1-2014 25 55,58 

Op 1-7-2014 24 60,4 

Op 1-1-2015 24 60,4 

Op 1-5-2015 24 60,15 

Op 1-1-2016 24 60,65 
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Op 1-3-2016 23 59,65 

Op 1-4-2016 30 64,15 

Op 1-1-2017 29 63,15 

Op 1-1-2018 31 74,15 

Op 1-1-2015 financiert het Fonds 60,40 VTE van onbepaalde duur verdeeld over 24 instellingen  

Op 1-1-2016 financiert het Fonds 60,65 VTE van onbepaalde duur verdeeld over 24 instellingen 
(De instelling, ref. 25 doet afstand van 0,25 VTE en de instelling ref. 18 verkrijgt 0,5 VTE) 

Op 1-3-2016 financiert het Fonds 59,65 VTE van onbepaalde duur verdeeld over 23 instellingen 
(De instelling ref. 25 doet afstand van 1 VTE) 

Op 1-4-2016 financiert het Fonds 64,15 VTE van onbepaalde duur verdeeld over 30 instellingen 
 
Op 1-1-2017 financiert het Fonds 63,15 VTE van onbepaalde duur verdeeld over 29 instellingen 
(De instelling ref. 39 wordt doorgegeven aan 319.01) 
 
Van 1-1-2017 tot 31-12-2017 financiert het Fonds 3,25 VTE van bepaalde duur.  
 
 

D. JOBCREATIE – BEPAALDE DUUR 

 
 Van 1-1-2017 tot en met 31-12-2017, 4 VTE van bepaalde duur 

 

E. TOEKENNINGSCRITERIA 

 
Wanneer een instelling een uitbreiding kent, krijgt deze niet automatisch meer Maribelgeld. Dit omwille van 2 
redenen: 

 Een uitbreiding van de tewerkstelling heeft pas 2 jaar later effect op de sociale Maribeldotatie 
 Voor alle instellingen die behoren tot het PC 319 geldt het principe van de mutualisering. Dit wil zeggen 

dat de wetgever de beheerders van het Fonds ruimte geeft om binnen het wettelijk kader eigen 
procedures en criteria uit te werken om subsidies te verlenen. Elke werkgever geniet dus niet 
automatisch en systematisch van de sociale Maribeltussenkomsten. 

 
Naast de algemene criteria zoals: 

 Behoren en bijdragen tot het PC 319 
 Kengetal 462 
 Procedures van het Fonds strikt naleven 
 Arbeidsvolumeverhoging in de instelling 
 Werkdrukvermindering in de instelling 

Gebeuren de toekenningen per toekenningsronde steeds op basis van welbepaalde criteria, voorafgaandelijk 
vastgelegd door de leden van de Raad van Beheer.  
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Toekenningscriteria voor de tewerkstellingen vanaf 1-1-2017 
Op de Raad van Beheer van november 2016 werd beslist om vanaf 1-1-2017 jobs toe te kennen van bepaalde 
duur: 4 VTE, van 1-1-2017 tot 31-12-2017. Instellingen die ‘residentiële opvang/ ondersteuning/ onthaal/ 
begeleiding voor thuisloze kinderen’ aanbieden, kunnen hierop inschrijven.  
Op basis van de lijst met de vermelding van de activiteit per instelling voldoen 5 instellingen aan het 
vooropgesteld criterium. Aan deze 5 instellingen wordt 0,5 VTE aangeboden  2,5 VTE. 
Met de resterende middelen wordt aan 2 instellingen met als activiteit ‘ambulant begeleid wonen voor 
thuislozen’ 0,5 VTE aangeboden  1 VTE 
Op de Raad van Beheer van mei 2017 wordt beslist om in 2017 ook een halftijdse job van bepaalde duur toe te 
kennen aan instelling, ref 45 aangezien deze instelling eveneens beantwoordt aan het vooropgesteld criterium: 
“residentiële opvang/ondersteuning/onthaal/begeleiding voor thuisloze kinderen”  0,5 VTE 
Totaal aantal toegekende tewerkstellingen van bepaalde duur in 2017: 4 VTE, gespreid over 8 instellingen. 
Uiteindelijk financiert het Fonds slechts 3,25 VTE want 1 instelling wenst slechts gebruik te maken van 0,25 VTE 
en voor 1 instelling (ref 20) gaat de regeringscommissaris niet akkoord met de invulling van de tewerkstelling (zie 
punt 5.B van dit rapport).  
 

De jobcreatie 2018 gebeurt in 2 fasen:  

Fase 1: jobcreatie vanaf 1-1-2018 –   5 VTE van bepaalde duur – 9,25 VTE van onbepaalde duur (Beslissing Raad 
van Beheer december 2017) 
Toekenningscriteria:  

 Prioriteit voor het Rode Kruis, opvang asielzoekers. Gezien de hoge werkdruk en het hoog theoretisch 
recht kunnen zij aanspraak maken op 2,5 VTE van onbepaalde duur en 5 VTE van bepaalde duur.  
De syndicale bank geeft aan dat de werkdruk binnen het Rode Kruis hoog ligt en wanneer werknemers 
uitvallen, is er niet altijd onmiddellijke vervanging beschikbaar waardoor de werkdruk bijkomend 
verhoogt. Daarom wordt overeengekomen om de 2,5 VTE van onbepaalde duur toe te kennen onder 
het criterium ‘vervanging bij afwezigheid’. Een andere invulling blijft altijd mogelijk en moet, net zoals 
de vervanging bij afwezigheid, besproken worden binnen het overlegorgaan.   

 Lijn 6 op de sectorlijst, zijnde ref 20, kan aanspraak maken op 1 VTE van onbepaalde duur op basis van 
de hoge werkdruk, het resterend theoretisch recht en de gemotiveerde aanvraag die reeds werd 
doorgegeven op het BC van mei 2017 en die wordt herhaald door de Bico-federatie in december.  

 Prioriteit voor de thuislozen: in 2017 werden 3,25 VTE toegekend van bepaalde duur (van 1-1-2017 
t.e.m. 31-12-2017), verdeeld over 7 instellingen. Deze instellingen krijgen de mogelijkheid om de 
tewerkstelling van bepaalde duur om te zetten naar onbepaalde duur  toekenning van 6 x 0,5 VTE en 
1 x 0,25 VTE = 3,25 VTE van onbepaalde duur. Op die manier geven we werkzekerheid aan betrokken 
werknemers en wordt de functie optimaal gecontinueerd. Een deeltijdse tewerkstelling kan uitgebreid 
worden naar een voltijdse tewerkstelling.  

 Op basis van bevraging en gemotiveerde aanvragen wordt aan de instellingen, die geen bepaalde duur 
hadden in 2017, 0,5 VTE toegekend  5 x 0,5 VTE = 2,5 VTE van onbepaalde duur.  

 
Fase 2: jobcreatie vanaf 1-2-2018 – 20 VTE van bepaalde duur – 3,25 VTE van onbepaalde duur. 
Wordt uitgewerkt op de Beheerscomités van januari, maart en mei 2018. 
 
Zoals bij elke toekenningsronde werden de toekenningscriteria besproken en uitgewerkt door de leden van de 
Raad van Beheer en werd het werkdocument aangepast en goedgekeurd.  
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F. AANTAL EN PROFIEL VAN DE MARIBELWERKNEMER/VERDELING FUNCTIES 

 

 N in de loop van J xx (dus vervangers inbegrepen) N op 31-12 J xx 
2006   20 
2007   19 
2008   22 
2009 30 20 
2010 32 19 
2011 40 28 
2012 42 28 
2013 98 74 
2014 113 82 
2015 130 89 
2016  138  95 
2017  156 98 

 

Leeftijd 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

< 25 6   6 5 7 7 

25-<35  53  52 50 51 40 

35-<45  25  24 27 26 30 

45-<55  13  13 14 14 17 

> 55  3  5 4 2 6 
 

Statuut 2009(%) 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017 (%) 

Arbeiders 10 17 12,5 26 10 16 15 15 20 

Bedienden 90 83 87,5 74 90 84 85 85 80 
 

Geslacht 2009(%) 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017 (%) 

Mannen 17 37,5 35 33 27  32 29 28 29 

Vrouwen 83 62,5 65 67 73  68 71 72 71 
 

Functieklassen 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

Verpleegkundig & Verzorgend Personeel 2 2 2 3 1 1 

Logistiek/Onderhoud 18 13 19 16 14 20 

Keukenpersoneel 0 0 0 0 1 1 

Paramedisch (animator, kinesist…) 3 5 8 6 6 3 

Administratief (Financieel, ICT, HRM, administratie) 25 23 24 24 26 26 

Psychosociaal (opvoeder, maatschappelijk werker) 46 54 46 50 51 48 

Leidinggevend 0 0 0 0 0 0 

Medisch Personeel 0 0 0 0 0 0 

Anders 6 3 1 1 1 1 
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G. REALISATIES  

Op basis van de afrekeningen berekenen we de realisatiegraad (dekkingsgraad) door een vergelijking te maken 
tussen het totaal aantal toegekende uren en de effectief gesubsidieerde uren. Dit verschil is voornamelijk te 
wijten aan: 

 Het niet direct vinden van een geschikte kandidaat wanneer een werknemer uit dienst gaat; 
 Het niet direct vinden van een geschikte kandidaat bij het verkrijgen van een nieuwe tewerkstelling; 
 Korte schorsingen waarvoor geen vervanger wordt aangeworven; 
 Onbezoldigde dagen (bv. verlof zonder wedde, klein verlet, ongerechtvaardigde afwezigheid, ...).

  
 

Realisatiegraad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bepaalde duur (BD) 78%  87%  92%  93%  94%  NVT NVT NVT 95% 

Structurele toekenningen OD) 98% 91% 94% 91% 91% 96% 97% 97% 95% 

 

H. FINANCIERING VAN DE LOONKOST  

 
Het Fonds financiert de totale loonkost (inclusief patronale lasten) tot een maximaal loonplafond.  We 
berekenen:  

 KOLOM A: de gemiddelde Maribeltussenkomst per VTE op basis van het aantal toegekende 
uren/gesubsidieerde uren. M.a.w. op basis van de realisatiegraad (dekkingsgraad) 

 KOLOM B: de gemiddelde loonkost voor de werkgever voor 1 VTE op basis van het aantal gerealiseerde/ 
gesubsidieerde uren  

 KOLOM C: het percentage ten laste van de werkgever t.o.v. het loonplafond van het Fonds (kolom B 
gedeeld door loonplafond)  

 KOLOM D: het percentage gedekt door het Fonds van de loonkost werkgever (loonplafond gedeeld door 
kolom B)  

 

 
Plafond van het 

Fonds 

 
 

KOLOM A KOLOM B KOLOM C KOLOM D 

2009 36.500 32.965,59 42.822 15% 85% 

2010 37.500 33.388,19 39.427,23 13% 95% 

2011 38.500 35.840,81 45.546,46 18% 85% 

2012 38.500 / 40.000 35.994,43 42.503,98 8% 92% 

2013 40.000 36.961,14 44.822,13 12% 89% 

2014 40.500 38.864,42 44.364,77  10% 91% 

2015 40.500 39.184,65 47.872,03 18% 85% 

2016 42.000 40.927,95 45.871,53 9% 92% 

2017 42.500 40.546,05 47.289,73 10% 90% 
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I. BALANS EN JAARREKENING 

De jaarrekening 2017 (in bijlage) werd goedgekeurd op de vergadering van mei 2018.  

Het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisoren (RSM Inter Audit) en gericht aan de leden van de Raad van 
Beheer vermeldt “Verslag over de controle van de jaarrekening – oordeel zonder voorbehoud” (in bijlage). 

De jaarrekening voor 2017 wordt afgesloten met een balanstotaal van 517.826,84 euro en een 
resultatenrekening met een winst van het boekjaar 2017 van 157.474,87 euro.  

Het eigen vermogen op de balans bedraagt eind 2017: 256.961,88 euro.  
De provisie fiscale Maribel bedraagt 53.848,00 euro. 

Voor 2017 heeft het Fonds geen niet-recurrente reserves. 
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7. BESTEDING SOCIALE EN FISCALE MARIBEL 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Toekenningen OD SM 12,85 12,35 11,85 18,50 17,85 
Toekenningen BD SM 4,5 10 13,80 17,60 28,50 
Toekenningen OD FM NVT NVT 1,75 1,85 2,00 
Toekenningen BD FM NVT NVT 2,00 1,70 2,62 
Gesubsidieerde 
loonkost 643 794,11 870 226,27 979 983,16 1 421 330,03 1 839 179,48 
Dotatie SM (99,9%) 612 333,89 815 854,25 955 332,19 1 303 992,34 1 787 964,98 
Dotatie FM NVT 22 510,17 186 607,49 207 121,98 142 451,00 

      
 2013 2014 2015 2016 2017 
Toekenningen OD SM 39,00 49,03 51,25  52 52 
Toekenningen BD SM 4,93 NVT NVT  NVT 1,50 
Toekenningen OD FM 8,58 8,00 7,11  9,30 11,15 
Toekenningen BD FM 3,00 NVT NVT  NVT 1,42 
Gesubsidieerde 
loonkost 2 038 787,27 2 216 437,66 2 286 815,97 2 508 883,53 2 678 742,30 
Dotatie SM (99,9%) 1 644 097,01 2 032 845,93 1 895 145,63 2 162 783,45 2 351 301,15 
Dotatie FM 314 764,82 372 685,33 355 326,91 366 283,26 409 161,80 
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8. JAARRAPPORTEN 2017 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst van 29 november 2006 betreffende de maatregelen ter bevordering van de 
tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinstellingen 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 
Maribelfonds. 

INDIENING VAN DE JAARRAPPORTEN  

Het jaarrapport 2017 werd verstuurd naar 29 instellingen. 29/29 instellingen dienden het jaarrapport in 

OPVOLGEN VAN DE OVERLEGPROCEDURE 

29/29 instellingen volgden correct de overlegprocedure 

4/29 instellingen beschikken over een overlegorgaan: SD:3 - OR:1 - CPBW:0 

25/29 instellingen beschikken niet over een overlegorgaan en stuurden het jaarrapport door naar 3 regionale 
secretarissen.  

CONTROLE VAN DE 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, zowel de tewerkstellingscijfers van 2015 als die van 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 op 
verschillende Beheerscomités in de loop van 2016, 2017 en maart 2018 en de verklaringen worden bevestigd via 
het jaarrapport: 
Controle 2015: 
8/30 instellingen hebben een daling ten gevolge van:  

- Een tewerkstelling van bepaalde duur in het jaar 2015-2 of 2015-3 
- De verkregen tewerkstelling start pas in de loop van het jaar 2015 
- Sluiting van opvangcentra voor asielzoekers 

Controle 2016:  
2/8 instellingen hebben een daling ten gevolge van:  

- De Maribeltewerkstelling startte pas in de loop van het jaar 2016 
- De werkgever geeft aan dat het arbeidsvolume binnen de instelling constant is, want de erkenning en 

de financiering door COCOM zijn hieraan verbonden. In 2013 werd 1 VTE gefinancierd met eigen 
middelen.  
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BEVRAGING VAN DE WERKGEVERS IN OVERLEG MET DE 
WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING  

  

Gem. 
score 
op 5  

vraag 1 
De Maribeltewerkstellingen verhoogden de intensiteit en de kwaliteit van de verstrekte 
dienstverlening en het comfort  van de doelgroep. 4,52   

vraag 2 De Maribeltewerkstellingen verlaagden de arbeidsdruk binnen de instelling. 4,34   

vraag 3 Hoe verliep de vervanging of aanwerving van Maribelwerknemers?  4,28 flop 3 

vraag 4 In welke mate heeft uw instelling de opgelegde procedures kunnen respecteren?   4,24 flop 2 

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) 4,90 top 1 

vraag 7.1 Verstaanbaarheid van de Maribelprocedures  4,31   

vraag 7.2 Duidelijkheid van de documenten (omzendbrieven, formulieren, brochure, …) 4,28   

vraag 7.3 
Duidelijkheid en verstaanbaarheid van mondelinge of schriftelijke informatie gegeven 
door de administratieve cel 4,55 top 3 

vraag 7.4 
Toegankelijkheid en duidelijkheid van onze website en van de documenten die u kunt 
downloaden (www.319bico.org) 4,24 flop 1 

REACTIES EN CONCLUSIES  

Op de vraag “In welke mate heeft uw instelling de opgelegde procedures kunnen respecteren?” scoren we 
minder goed dan vorige jaren. We denken dat dit deels te wijten is aan de wijziging van de controle van het 
arbeidsvolume, wat voor heel wat werkgevers een hoop bijkomend werk heeft meegebracht. De werkgever geeft 
trouwens aan dat de administratie rond de Maribel niet is vereenvoudigd. En de werknemers verantwoordelijk 
voor de administratieve opvolging, verwijzen naar de onduidelijkheid van onze website.  
 
De werkgevers beklemtonen zowel de positieve als de negatieve kanten van de Maribel. De Maribelsubsidie zorgt 
binnen de instelling voor een niet te verwaarlozen ondersteuning en een aanzienlijke verlaging van de werkdruk. 
Zij geven ook aan dat ze hopen op een volledige subsidiëring overeenstemmend met de functie. Dit zou de 
werkgevers toelaten om kandidaten aan te werven met meer competenties, met een hogere anciënniteit en dus 
met meer ervaring.  
 
De werkgevers geven aan dat de Maribel ook de nacht- en weekendprestaties zou moeten subsidiëren, wat ten 
goede zou komen aan de doelgroep want op die manier zou het team dat werkt in het weekend en ’s avonds 
uitgebreid kunnen worden.   
De subsidie zou het geheel van de loonkost, zoals vakantiegeld, uitstappremies, nacht- en weekendprestaties … 
moeten dekken. Het opgelegde loonplafond volgt de verhogingen van het loon via indexering en anciënniteit 
niet. 
De Maribeltewerkstellingen laten toe dat de dienstverlening wordt verbeterd of ontwikkeld. Tevens zorgen deze 
tewerkstellingen ervoor dat de werklast beter verdeeld kan worden. Toch geven enkele instellingen aan dat deze 
tewerkstellingen onvoldoende zijn t.o.v. de groeiende vraag van de doelgroep.  
 
De werkgevers danken de leden van de Raad van Beheer van het Fonds voor de hoogstnoodzakelijke 
ondersteuning en de administratieve cel voor de uitstekende samenwerking.   
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9. ALGEMEEN BESLUIT 

Het Fonds evalueert het Maribelsysteem o.a. via de jaarlijkse rapporten die alle werkgevers met een 
Maribeltewerkstelling moeten invullen.  

Net als vorige jaren, hebben nagenoeg alle werkgevers dezelfde verzuchtingen en bedenkingen:  

 De werkgever is vragende partij voor meer Maribeltewerkstellingen en van onbepaalde duur. 
 De werkgever vraagt dat het Fonds de volledige loonkost financiert.  
 De werkgever is vragende partij voor een administratieve vereenvoudiging.  
 De werkgever geeft aan dat onze website ingewikkeld en onduidelijk is.  

Ook in 2017 proberen we waar mogelijk aan de vragen van de werkgever tegemoet te komen:  

 Sinds 2011 vallen de opvangcentra voor asielzoekers onder de bevoegdheid van het paritair comité 319, 
wat gepaard ging met een belangrijke groei van de sector en dus met een aanzienlijke stijging van de 
dotatie. Overheidsbeslissingen die leiden tot het openen en het sluiten van opvangcentra voor 
asielzoekers hebben dan ook een grote impact op de dotatie van het Fonds. Telkens wanneer het budget 
wordt overlopen geeft de voorzitter aan dat we aandachtig moeten blijven voor de schommelingen in 
de dotaties. Deze verhogingen moeten we jammer genoeg omzetten in tewerkstelling van bepaalde 
duur om financiële problemen in 2019 en volgende jaren te vermijden en vooral om gecreëerde 
tewerkstelling te continueren. Deze beslissingen, die bovendien een weerslag hebben op de fiscale 
Maribeldotatie, bieden jammer genoeg niet de mogelijkheid om duurzame en stabiele banen te 
waarborgen. Toch zijn de leden van de Raad van Beheer erin geslaagd om 3,25 VTE van bepaalde duur 
om te zetten in tewerkstelling van onbepaalde duur.  

 Wanneer er financiële middelen beschikbaar zijn, overleggen de leden van de Raad van Bestuur over 
hoe deze het best kunnen ingezet worden. Rekening houdend met het personeelstekort voor veilige 
zorg in de opvoedingsinstellingen werden ook daar in 2017 banen gecreëerd.  Dit draagt bij tot een 
correcte personeelsomkadering in de sector en dus tot werkbare en leefbare werkomstandigheden, wat 
zowel het personeel als de doelgroep ten goede komt. Bovendien wordt op regelmatige basis het 
loonplafond verhoogd. In 2017 dekt het Fonds 90% van de gemiddelde loonkost van de werkgever (91% 
in 2016).  

 Vanuit het Fonds helpen we de werkgever zo goed als mogelijk. Elke vraag proberen we zo snel, duidelijk 
en correct als mogelijk te beantwoorden.  

 Wat onze website betreft, kunnen we meegeven dat de vernieuwing ervan een prioriteit is voor de 
dienst communicatie van de vzw FE.BI.  

Over het algemeen is de werkgever heel tevreden over de Maribeltewerkstellingen want ze verlagen de 
arbeidsdruk wat de kwaliteit ten goede komt en de werkomgeving aangenamer maakt. Uitbreiding blijft welkom 
want de zorgnood blijft stijgen. Ondanks het feit dat het loonplafond regelmatig wordt verhoogd blijft het ruim 
onvoldoende om de volledige loonkost en de anciënniteit te financieren.    
De Maribeltussenkomst is heel belangrijk voor de instellingen – in die mate zelfs dat sommige instellingen het 
niet meer zouden kunnen bolwerken zonder de Maribel.   
 
Brussel, mei 2018 
Namens de Raad van Beheer van het FSM 319. 
 
 
Luc Jaminé        Cathy De Smet 
Voorzitter        Ondervoorzitter  
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10. BIJLAGEN  

 

A. JAARREKENING 2017 

B. VERSLAG BEDRIJFSREVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Inleiding
	A. Historiek
	B. Doel

	2. Fondsgegevens – Raad van Beheer
	Werkgeversafgevaardigden
	Werknemersafgevaardigden
	Voorzitter en ondervoorzitter
	Wijzigingen in de Raad van Beheer in de loop van 2017

	3.  Sectorgegevens
	A. De sector in cijfers op basis van rsz-gegevens
	B. Instellingen die effectief behoren tot de sector (PC 319)

	4. Wijzigingen in het koninklijk besluit van 18 juli 2002
	A. Verhoging van de sociale Maribel
	B. De aanwending van de dotaties
	C. Toename arbeidsvolume – Wijziging referentiejaar
	D. Bijkomende administratieve controle
	Commentaar bij de tabel.
	Criteria en modaliteiten die door het sociale Maribelfonds werden bepaald en toegepast voor het verhogen van het loonplafond.
	Criteria en modaliteiten die door het sociale Maribelfonds werden bepaald en toegepast voor de bedreigde banen.


	5. Overzicht van de belangrijkste beslissingen genomen door de Raad van Beheer in 2017
	A.  Plafondverhoging
	B. Afwijkingsaanvragen
	C. Controle tewerkstellingscijfers 2015 & 2016
	Controle toename arbeidsvolume per werkgever
	Controle toename arbeidsvolume per paritair comité

	D. Mandaat bedrijfsrevisor
	E. Opvolging van de “In-house” constructie

	6. Sociale Maribel
	A. Middelen
	Sociale Maribeldotatie
	Fiscale Maribeldotatie

	B. Werkingskosten
	C. Structurele tewerkstelling
	d. Jobcreatie – Bepaalde duur
	E. Toekenningscriteria
	F. Aantal en Profiel van de Maribelwerknemer/Verdeling functies
	G. Realisaties
	H. Financiering van de loonkost
	I. Balans en jaarrekening

	7. Besteding sociale en fiscale Maribel
	8. Jaarrapporten 2017
	9. Algemeen besluit
	10. Bijlagen
	A. Jaarrekening 2017
	B. Verslag bedrijfsrevisor


