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Bijlage aan het werkdocument: Gebruikte toekenningscriteria -  Fonds 329.03 

 
Startdatum 1-9-2007 

 Men moet kunnen aanduiden dat de instelling behoort tot het paritair subcomité 329.03. 
 De arbeidsovereenkomsten mogen lopen vanaf 1 september 2007 en moeten eindigen op 31 december 2007. 
 Voorrang zal verleend worden aan de creatie van voltijdse betrekkingen, doch er zullen ook halftijdse toekenningen 

gebeuren: door het verhogen van het arbeidsregime van een werknemer(s) die reeds halftijds in de organisatie 
presteert/presteren. 

Indien blijkt dat de vraag groter is dan het aanbod zal voorrang verleend worden aan de organisaties die nog nooit een sociaal 
Maribelsubsidie genoten. 
 
 
Startdatum 1-7-2008 
Maximum toe te kennen tewerkstelling: 8 vte voor onbepaalde duur vanaf 1 juli 2008. 
Er wordt overeengekomen de toekenningen uitsluitend te laten gebeuren op basis van een kwantitatief criterium, in functie van 
de bijdragen tot het Fonds op basis van het aantal rechtgevende werknemers (N)1. 
Dit wil zeggen: per 22 rechtgevende werknemers kan de organisatie aanspraak maken op maximum 1 voltijdse toekenning (vte), 
per 11 werknemers op 1 halftijdse toekenning.  
(RSZ-bijdrage aan het Fonds per trimester en per werknemer = 354,92€ 
plafond sociale maribelsubsidie van het Fonds = 31.532€  
 31.532 / 354,92 / 4 trimesters = 22,21). 
Er wordt rekening gehouden met de toekenningen die nu reeds lopen, m.a.w. voor de organisaties die reeds genieten van een 
toekenning wordt deze in mindering gebracht.   
Per organisatie wordt in deze ronde maximum 1 vte toegekend. 
Rekening houdend met deze vereisten wordt de lijst van organisaties die ressorteren onder het Fonds -gerangschikt op basis van 
het aantal rechtgevende werknemers in aflopende rangorde- overlopen en vastgesteld welke organisaties op deze basis een 
toekenning kunnen krijgen (voor zover ze zich kandidaat stellen). 
Vervolgens kunnen deze organisaties, rekening houdend met volgende voorwaarden een tewerkstelling aanvragen: 

- Voldoen aan de algemene toekenningscriteria eerder bepaald door het Fonds 
- Behoren tot het PSC 329.03 en bijdragen tot dit Fonds (+bewijs: een kopie van de DMFA aangifte: 2007, trim. 4) 
- Voor organisaties die reeds genieten van een toekenning: respecteren van de verplichtingen (verslaggeving…) die 

worden opgelegd door het Fonds 
- Tijdens het laatste kwartaal van 2006 een aangifte hebben gedaan van minstens 6 rechtgevende werknemers op de 

DMFA aangifte 
- Op 1 januari 2008 mag het aantal rechtgevende werknemers niet lager zijn dan het aantal vermeld op de DMFA 

aangifte van 2006, trimester 4 (indien dit toch het geval is moet dit worden gemeld en moet een gemotiveerde 
verklaring worden doorgegeven). 

 
De algemene toekenningscriteria: 
- Behoren tot het PSC 329.03 

 
1 We bedoelen hiermee de werknemers waarvoor een deel van de RSZ-bijdragen wordt doorgestort aan het sociaal fonds. Het kan dus niet 
gaan over Siné, Activa enz. 
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- De sociale maribelsubsidie zal gebruikt worden voor een arbeidsvolumeverhoging binnen de organisatie (hetzij door het 
aanwerven van een bijkomende werknemer, hetzij door het verhogen van het arbeidsstelsel van een deeltijds werkende 
werknemer. 

- De procedures van het fonds strikt naleven 
- De werkdruk verlagen 
- Voor het personeel, aangeworven in de sociale maribel wordt geen dubbele financiering ontvangen voor de 

tewerkstellingstijd in het kader van de sociale maribel 
- De maximale loonkost mag op geen enkel ogenblik in de carrière hoger uitvallen dan 64.937,84€ per jaar/per vte (niet 

geïndexeerd bedrag-pro rata bij deeltijdse tewerkstelling) 
Naast deze algemene criteria doet de voorzitster een rondvraag naar nieuwe criteria: 
Op de vergadering werden enkele voorstellen geformuleerd. Deze lijst is niet limitatief en nieuwe voorstellen blijven welkom. 
a) Voorstellen kwantitatieve criteria: 
- Rangschikking van werkgevers: op basis van het aantal rechtgevende werknemers en verminderd met de reeds toegekende 

tewerkstelling. En dan -volgens rangorde- de eerste 10 organisaties aanschrijven. 
      Om dit criterium eventueel te kunnen toepassen zal de administratieve cel een tabel uitwerken met: alle organisaties, het 

aantal werknemers in de organisatie (in rangorde) en de reeds toegekende tewerkstelling. 
b) Voorstellen kwalitatieve criteria: 
- Compensatie van vakbondstijd 
- Compensatie einde loopbaan 
- Verlichten van het werk van verschillende werknemers 
- Werknemers met een bepaald profiel  
- Mogelijkheid bieden tot permanente opleiding 
- Ondersteuning van nieuwe projecten/activiteiten/ organisaties (in opvolging van de contracten van bepaalde duur) 
- Organisaties steunen die overkoepelend zijn  
Planning 
- Vergadering van 31 maart: beslissen over de toekenningscriteria 
- 4 april: kandidatuurstelling wordt verstuurd naar de betrokken organisaties 
- vergadering van 28 april: beslissen over de toekenningen 
- 30 april: de organisaties worden op de hoogte gebracht van de beslissing van het fonds 
- vanaf 1 mei kan de werkgever starten met de aanwerving 
- start tewerkstelling: 1 juli 2008  
 
 
Startdatum 1-11-2008 
0.5 vte van onbepaalde duur vanaf 1-11-2008  
4.5 vte van     bepaalde duur vanaf 1-11-2008 tot 30-6-2009. 
Maximum kost in 2008:  26.276 euro 
(November: 5 vte x  2.627 euro = 13.138 euro 
December:   5 vte x  2.627 euro = 13.138 euro) 
 
De toekenningen goedgekeurd op de beheerscomités van 16 mei 2008 en 12 juni 2008 gebeurden aan de hand van een lijst, 
opgesteld in functie van de bijdragen tot het Fonds: op basis van het resterend theoretisch recht en gerangschikt in aflopende 
rangorde. 
(op basis van het aantal rechtgevende werknemers (N) werd het theoretisch recht (N/22)2 en het resterend theoretisch recht 
(theoretisch recht verminderd met lopende toekenningen) berekend).  

 
2 31.532 / 354,92 / 4 = 22,21 
(31532 = plafond van het Fonds 
 354,92= RSZ bijdrage aan het Fonds per trimester en per werknemer 
 4 = 4 trimesters) 
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Methode van de berekeningsmethode van het theoretisch recht. Voorbeeld:  
Wanneer organisatie X 100 rechtopenende werknemers heeft in 2017 (dus 100 werknemers die het recht openen 
op een RSZ-bijdragevermindering die het sociaal Maribel Fonds bevoorraadt) dan is voor deze organisatie X N gelijk 
aan 100.  
Organisatie X geniet 1 voltijdse Maribel tewerkstelling. 
In 2017 bedraagt het loonplafond van het Fonds 39.000 euro/jaar/VTE. 
In 2017 bedraagt de RSZ bijdragevermindering 440,28 euro/trimester; dus 1761,12 euro/jaar. 
Berekening van het theoretisch recht: (100 x 1761,12)/39000 = 4,52 
Berekening van het resterend theoretisch recht: 4,52 – 1 VTE = 3,52. 

 
 
Er wordt beslist deze lijst opnieuw te gebruiken en de eerstvolgende nog niet aangeschreven organisaties telefonisch te 
contacteren: 
Het secretariaat krijgt opdracht om een aantal werkgevers (in de volgorde van de lijst, te beginnen bij de laatste gecontacteerde 
werkgever in de vorige ronde) telefonisch te contacteren, en te vragen naar hun interesse om per 1 november 2008 een 
bijkomende aanwerving te doen met maribelsubsidie. De toewijzing kan gebeuren na goedkeuring van dit verslag.  Op de 
bijeenkomst van 4 december 2008, zal definitief verslag worden uitgebracht.  
 
Belangrijke opmerkingen 

1. De leden gaan akkoord deze lijst in de toekomst verder te gebruiken wanneer snel een kleine tewerkstelling moet 
gecreëerd worden (beperkte middelen). 

2. Spontante aanvragen : de leden beslissen om geen rekening te houden met spontane aanvragen. 
 
 
Startdatum 1-7-2009 
1. De algemene toekenningscriteria: 

 Behoren tot het PSC 329.03: 
 Procedures van het Fonds strikt naleven; 
 Werkvolumeverhoging in de organisatie. 

2. Vanuit werknemerszijde: 
 De lopende contracten van bepaalde duur worden omgezet naar onbepaalde duur (5,5 vte); 
 De nieuwe toekenningen gebeuren op basis van het resterend trekkingsrecht, de lijst aflopend; 
 De bijkomende dotatie (Cf Joëlle Milquet) wordt voor 100% besteed aan tewerkstellingscreatie en op basis van dezelfde 

criteria. 
3. Vanuit werkgeverszijde: 

 Verhoging van 6% = de indexeringen van 2008.  
Voor de indexeringen tussen 2003 en 2007 gebeurde nog geen inhaalbeweging. 
Om de maribeltewerkstelling te valoriseren en te optimaliseren moet je de index volgen. Dus, indien in de toekomst 
een mogelijkheid bestaat om het plafond te verhogen moet dit zeker gebeuren.  

4. Op de sectorlijst gerangschikt volgens het resterend trekkingsrecht, worden: 
 De eerste 10 organisaties aangeschreven en wordt hun een bijkomende tewerkstelling aangeboden van 1vte. 
 Aan de volgende 39 organisaties (tot en met NFTE-België vzw) wordt een bijkomende tewerkstelling van 0.5 vte 

aangeboden, die kan worden gerealiseerd 
- Hetzij door een nieuwe aanwerving; 
- Hetzij door de tewerkstellingstijd van een reeds in dienst zijnde werknemer te verhogen.  

 
Startdatum 1-7-2009 – Bepaalde duur 
Alle organisaties worden gerangschikt volgens het resterend theoretisch recht. Alle organisaties (107) met een positief 
resterend theoretisch recht, worden aangeschreven en krijgen de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een toekenning 
van 1vte van bepaalde duur (van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009)- (maximum: 15 vte van bepaalde duur). 
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Startdatum 1-1-2010 
Tewerkstellingscreatie: 

 Op basis van het trekkingsrecht: 
- 1vte voor ref 083 (vanaf 1 januari 2010, onbepaalde duur) 
- 3vte (6 x 0.5 vte): wordt aangeboden aan alle organisaties (12) met een trekkingsrecht hoger dan 0,50 (vanaf 1 maart 

2010, onbepaalde duur).  
 Op basis van selectiecriteria: dienstverlening en/of diversiteit en/of innovatie en/of opleiding: 15 vte (onbepaalde duur). 

De volledige sector wordt aangeschreven. Alle binnengekomen dossiers worden onderzocht op de werkvergadering van 
4 februari 2010 en worden vervolgens voorgelegd op het beheerscomité van 9 februari 2010. Startdatum op 1 maart 
2010 of 1 april 2010 voor de organisaties die een verlenging kregen van de toekenning van bepaalde duur (zie infra).  
 
De werknemerszijde vraagt het selectiecriterium van innovatie nader te omschrijven en de omschrijving door te sturen 
naar alle leden. Uiteindelijk wordt –in overleg met voorzitter en ondervoorzitter- dit criterium uit de lijst geschrapt voor 
deze toekenningsronde. Wordt opnieuw besproken tijdens een volgende vergadering. 

 
Verlenging contracten bepaalde duur: 
15 organisaties genieten van een toekenning (1vte) van bepaalde duur (van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009). Voor 14 
organisaties (met uitzondering van artsen zonder grenzen –zie supra) wordt deze toekenning verlengd met 3 maanden  tot 31 
maart 2010.  
Daarnaast zijn deze organisaties, die momenteel genieten van een toekenning van bepaalde duur, voor zover ze een toekenning 
zouden krijgen van onbepaalde duur, niet verplicht tot bijkomende aanwerving. Ze moeten wel voldoen aan de selectiecriteria. 
Voor deze organisaties is de startdatum 1 april 2010. 

 
 

Startdatum 1-9-2010 
De leden van het beheerscomité hebben beslist werkgelegenheid te creëren : 6 vte verdeeld over 6 organisaties.  
Op basis van welke criteria ?  
Ter informatie geeft de administratieve cel enkele voorstellen en aanvragen door: 
1.   Drie aanvragen zijn in afwachting van behandeling : 
 Ref 44 : probleem met e-mail: bij de oproep voor de voorgaande kandidatuur, is de aanvraag verstuurd per mail niet op het 

fonds aangekomen  de aanvraag wordt nu bekeken maar ze wordt geweigerd want ze beantwoordt niet aan de 
opgelegde criteria; de administratieve cel contacteert de organisatie. 

 Ref 66 : probleem met aangetekend schrijven: bij de oproep voor de voorgaande kandidatuur is de aanvraag per 
aangetekend schrijven niet op het Fonds aangekomen  aanvraag geweigerd omdat de organisatie waarschijnlijk niet tot 
de socioculturele sector behoort. De administratieve cel contacteert de organisatie. 

 Actionaid : sinds 1 april 2009 is deze organisatie overgegaan van het pc 200 naar het psc 329.03. De organisatie diende 
spontaan een aanvraag in voor bijkomende tewerkstelling  de aanvraag wordt geweigerd, want de werkgever vraagt een 
sociale maribelsubsidie aan voor een werknemer reeds in dienst.  De administratieve cel contacteert de organisatie.  

2.   De sectorlijst op basis van resterend theoretisch recht. 
3.   De lijst met de organisaties die een aanvraag hebben ingediend in december 2009. 
 
Alle mogelijkheden worden besproken. Uiteindelijk zijn de leden van het beheerscomité akkoord om de 6 vte toe te kennen 
zoals volgt en volgens onderstaande criteria : 
 De mogelijkheid voor een bijkomende tewerkstelling zal aan 20 organisaties worden voorgesteld: 

- in december 2009, hebben 52 organisaties een aanvraag ingediend en 18 organisaties verkregen een bijkomende 

 
3 Aan elke organisatie wordt een dossiernummer toegewezen, bijvoorbeeld ‘ref 08’. De lijst met de nummers en de overeenstemmende 
organisaties is beschikbaar bij het Fonds.  
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tewerkstelling van onbepaalde duur vanaf 1 maart of 1 april. Het comité beslist deze lijst opnieuw te gebruiken: de 
mogelijkheid van een bijkomende tewerkstelling zal worden aangeboden aan de organisaties die in december 2009 niet 
werden weerhouden en nog niet genieten van een structurele maribeltewerkstelling   18 organisaties. 
- Ref 44 en Actionaid mogen opnieuw een aanvraag indienen  2 organisaties. 

 De arbeidstijd per organisatie wordt bepaald door het fonds : 1 vte/organisatie; 
 De tewerkstellingen mogen ten vroegste op 1 september 2010 starten; 
 Dezelfde criteria worden gehanteerd als deze van december 2009, namelijk: 
 een verhoging van het arbeidsvolume in de organisatie en; 
 een vermindering van de werkdruk in de organisatie en; 
 hetzij dienstverlening aan de sector en/of hetzij diversiteit en/of hetzij ondersteuning ivm opleidingen/vormingsbehoeften. 
 
Startdatum 1-1-2011 

- Jobcreatie:  
7 vte van onbepaalde duur (6,5 vte + 0,5 vte cf. punt 6 van dit verslag)  14 organisaties. 
4,5 vte van bepaalde duur  9 organisaties. Totaal: 23 organisaties. 

- Alle bijkomende financiële middelen in 2011 zullen enkel worden aangewend voor jobcreatie. 
 
De jobs worden voor deze ronde toegekend op basis van onderstaande criteria: 
criteria specifiek aan deze ronde: 

- deze tewerkstelling is gericht naar kleine organisaties: op basis van de lijst gerangschikt volgens N2009 wordt aan de 
organisaties met een N2009 = of < 5  en > 1 in dalende rangorde de mogelijkheid geboden een aanvraag in te dienen 
voor een bijkomende halftijdse tewerkstelling van bepaalde duur of onbepaalde duur; 

- de organisatie mag nog niet van een maribeltewerkstelling genieten; 
- per organisatie wordt 0,5 vte aangeboden; 
- de arbeidsovereenkomst (of de bijlage aan het contract voor een werknemer reeds in dienst) mag ten vroegste starten 

op 1 januari 2011; 
de algemene criteria: 

- de organisatie behoort tot het paritair subcomité (psc) 329.03; 
- de bijkomende tewerkstelling draagt bij tot een verhoging van het arbeidsvolume in de organisatie, hetzij door het 

verhogen van de tewerkstellingstijd van een werknemer reeds in dienst, hetzij door het creëren van een nieuwe 
tewerkstelling. Als de vraag groter is dan het aanbod wordt voorrang gegeven aan organisaties die de 
tewerkstellingstijd van een werknemer reeds in dienst verhogen met 0,5 vte; 

- het verminderen van de werkdruk; 
- ingeval van een tewerkstelling van onbepaalde duur, verklaart de  verantwoordelijke  op eer dat de vzw in staat is deze 

tewerkstelling te garanderen voor onbepaalde duur. 
 
Startdatum 1-4-2011 
a. De sectorlijst op basis van N2009 en gerangschikt volgens het resterend theoretisch recht wordt overlopen.  
b. De leden beslissen om de jobcreatie (1 vte van onbepaalde duur en 3 vte’s van bepaalde duur-zie punt 2) te laten gebeuren 
op basis van deze lijst, dus op basis van het resterend theoretisch recht.  
In dalende rangorde op de lijst zal aan de organisaties de mogelijkheid geboden worden om een aanvraag in te dienen als volgt:  

- Ofwel 0,5 vte van onbepaalde duur (dus voor 2 organisaties) 
- Ofwel 1 vte van bepaalde duur (dus voor 3 organisaties).  

 
6 vte van onbepaalde duur, startdatum 1 september 2011 
20 vte van bepaalde duur, van 1 september 2011 tot en met 28 februari 2012. 
Specifieke toekenningscriteria voor deze toekenningsronde: 

- De toekenningen gebeuren op basis van de sectorlijst (N2009) gerangschikt volgens het resterend theoretisch recht 
in dalende rangorde. 
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- De lijst wordt afgelopen in dalende rangorde en eerst worden alle organisaties aangeschreven die nog niet 
genieten van een maribeltewerkstelling.  

- Aan de organisaties wordt maximum 1 vte aangeboden  keuzemogelijkheden voor de organisaties: 1vte of  2 x 
0,5 vte  of 0,8 vte of 0,5 vte.  

 
Startdatum 1-9-2012 
Naast de algemene criteria wordt beslist om 4 vte van onbepaalde duur, vanaf 1-9-2012 binnen de sector te verdelen, aan de 
hand van de sectorlijst van het Fonds.  
Deze lijst is gerangschikt (op basis van RSZ gegevens van 2010) volgens het theoretisch recht en houdt rekening met de 
bestaande maribeltewerkstelling.  

 Aan 2 nieuwe organisaties wordt 1 vte/organisatie aangeboden: 
- Ref 89 
- Ref 104 

Indien deze organisaties geen gebruik wensen te maken van een maribeltewerkstelling worden de eerstvolgende organisaties op 
de lijst die voldoen aan deze criteria aangeschreven: nieuw op de lijst, nog geen maribeltewerkstelling. De organisaties die aan 
deze criteria beantwoorden zijn aangeduid in het blauw op de sectorlijst.  

 Aan 4 organisaties die reeds genieten van een ½ tijdse maribeltewerkstelling wordt een bijkomende ½ tijdse 
tewerkstelling aangeboden. De lijst wordt in dalende rangorde afgelopen: 

- Ref 57 
- Ref 58 
- Ref 18 
- Ref 74 

Indien deze organisaties geen gebruik wensen te maken van de bijkomende ½ tijdse maribeltewerkstelling worden de volgende 
organisaties aangeschreven die voldoen aan deze criteria. Deze organisaties zijn aangeduid in het groen op de sectorlijst.  
 
Startdatum 1-1-2013 
De  2 scenario’s worden besproken en in overleg beslissen de leden om 6 vte van onbepaalde duur toe te kennen.  
Naast de algemene criteria wordt beslist om de 6 vte van onbepaalde duur  binnen de sector op basis van onderstaande criteria 
te verdelen :  

 aan de hand van de sectorlijst van het Fonds.  Deze lijst is gerangschikt volgens het resterend theoretisch recht (op 
basis van RSZ-gegevens van 2011 en rekening houdend met de bestaande maribeltewerkstelling) 

 de organisaties die bovenaan op de lijst staan, hebben reeds een maribeltewerkstelling of werden reeds eerder 
aangeschreven en hebben toen niet gereageerd of vertonen geen interesse in een maribeltewerkstelling. Daarom 
worden de 20 eerste organisaties niet aangeschreven. 
Vanaf “Global Action in The Interest of Animals Gaia vzw” (lijn 21) worden de organisaties in dalende rangorde 
gecontacteerd.  

 de organisatie geniet nog niet van een maribeltewerkstelling 
 startdatum : 1 januari 2013  
 de organisatie heeft geen daling t.o.v. het referentiejaar 
 per organisatie: 1vte of 0,75 of 2 x 0,50 vte, hetzij door een nieuwe aanwerving, hetzij door het verhogen van de 

tewerkstellingstijd van een werknemer reeds in dienst (cao 35).  
 
 

Startdatum 1-1-2014 
In overleg beslissen de leden om 3,5 vte van onbepaalde duur toe te kennen.  
Naast de algemene criteria wordt beslist om de 3,5 vte binnen de sector als volgt toe te kennen :  

 organisaties die momenteel genieten van een ½ tijdse maribeltewerkstelling worden gecontacteerd in een volgorde 
bepaald door de sectorlijst. Deze lijst is gerangschikt volgens het resterend theoretisch recht (op basis van RSZ-
gegevens van 2012 en rekening houdend met de bestaande maribeltewerkstelling) 
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 startdatum : 1 januari 2014  
 per organisatie: maximum 0,5 vte, hetzij door een nieuwe aanwerving, hetzij door het verhogen van de 

tewerkstellingstijd van een werknemer reeds in dienst (cao 35).  
 de organisatie heeft geen arbeidsvolumedaling t.o.v. het referentiejaar en volgt nauwkeurig de maribel reglementering 

op. 
 
Ref 32. geniet momenteel van een ½ tijdse maribeltewerkstelling. Aangezien deze organisatie een arbeidsvolumedaling had in 
2010, 2011 en 2012(en deze niet voorafgaandelijk had gemeld) wordt aan deze organisatie geen bijkomende tewerkstelling 
aangeboden. De administratieve cel meldt deze beslissing van de leden van het beheerscomité aan de organisatie.  
 
Belangrijke opmerking : Indien er in de loop van het jaar 2014 eventueel enkele maribeltewerkstellingen zouden vrijkomen 
ten gevolge van bv. faillissementen, dan gaan de leden er mee akkoord om deze opnieuw toe te kennen aan de hand van de 
sectorlijst N2012 en op basis van bovenstaande criteria.  
 
 
Startdatum 1-5-2014 
In opvolging van de beslissing genomen door de leden van het Beheerscomité (zie punt 7 van het verslag van 3 december 2013) 
werd 1vte opnieuw structureel toegekend.  
De overzichtstabel met de betrokken organisaties (2), de gevraagde tewerkstellingstijd (2 x 0,5 vte) en de functies wordt 
overlopen.  
1 organisatie (ref 29) werd niet gecontacteerd aangezien deze organisatie een arbeidsvolumedaling heeft t.o.v. 2005.  
 
 
Startdatum 1-7-2014 
De leden beslissen om bijkomende structurele jobs toe te kennen (4,5 vte) op basis van dezelfde criteria als voor de 
toekenningsronde met startdatum 1-1-2014. 
 
 
Startdatum 1-1-2015 
De leden beslissen om bijkomende structurele jobs toe te kennen (0,5 vte) op basis van dezelfde criteria als voor de 
toekenningsronde met startdatum 1-1-2014. 
 
De lijst met organisaties die een ½ tijdse maribeltewerkstelling genieten en aan dewelke een bijkomende ½ tijdse 
tewerkstelling werd aangeboden is afgewerkt. 
Enkele organisaties hebben momenteel slechts van een ½ tijdse tewerkstelling ten gevolge van:  

- de organisatie is niet geïnteresseerd 
- de organisatie had een arbeidsvolumedaling. 

 
In functie van de financiële middelen wordt op de vergadering van november 2015 beslist om vanaf  1-1-2016:  

- het loonplafond te verhogen van 36.500 euro  37.000 euro. 
- Jobs te creëren: 10 vte. Voor deze toekenningsronde zullen organisaties die nog geen maribeltewerkstelling genieten 

worden aangeschreven. De lijst die hiervoor zal gehanteerd worden  wordt opgesteld op basis van N2014, in dalende 
rangorde.  

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



  
 

 
www.fe-bi.org 

 
8 

 

Van kracht vanaf Bijdragevermindering voor de dotatie 

1-1-2015 391,87 

1-1-2016 405,79 

1-4-2016 440,10 

1-1-2017 440.10 

1-1-2018 461,52 

1-1-2019 478,89 

1-1-2020 500,31 
 
Het gewijzigd KB betreffende de sociale Maribel biedt o.m. de mogelijkheid om  

 Jobs te creëren en 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 1 maart 2016 wordt beslist om de verhogingen van de dotatie in te zetten voor zowel jobcreatie als voor 
verhogingen van het loonplafond. 
In opvolging van het gewijzigd KB noteren de leden dat vanaf 2016, voor organisaties die een Maribeltewerkstelling verkrijgen, 
het referentiejaar wijzigt. Voor die organisaties wordt het referentiejaar het gemiddelde van het jaar N-3 en N-2. 
 
Overzicht van de beslissingen:  
Vanaf 1-1-2017, verhoging van het loonplafond naar 38.000 euro per vte 
Vanaf 1-1-2019, verhoging van het loonplafond naar 38.500 euro per vte 
Indien in 2017 blijkt dat de recurrente middelen het toelaten zal naast jobcreatie (met niet recurrente middelen) het plafond 
vervroegd verhoogd worden naar 38.500 euro/vte, met name vanaf 1-1-2018 naar 38.500 euro/vte.   
 
Vanaf 1-7-2016: jobcreatie, 10 vte  
Toekenningscriteria:  

- Aangezien in verschillende organisaties in mei (sociale verkiezingen) het sociaal overleg wordt ingevoerd of uitgebreid 
wordt beslist een job aan te bieden aan organisaties met een intern overleg zodat de maribeltewerkstelling kan worden 
ingezet voor het vrijmaken van syndicale tijd.  

- Max 1 vte per organisatie 
- In eerste instantie worden enkel organisaties gecontacteerd die reeds een intern overlegorgaan hebben (of zullen 

hebben in mei), dus met een N> 50 
- Vervolgens zal de lijst opgesteld in dalende rangorde op basis van N2014 verder worden afgelopen en zal een job 

worden aangeboden aan organisaties met een N < 50 en > 20. 
 
Jaarlijks zal de situatie in functie van de reële beschikbare financiële middelen herbekeken en bijgestuurd worden. 
 
Aanpassing van het werkdocument goedgekeurd op het Beheerscomité van 1 maart 2016. 
 
 
Beheerscomité van november/december 2016 
Er wordt beslist om vanaf 1-1-2017:  

 Het loonplafond te verhogen van 37.500 euro/jaar/vte  38.000 euro/jaar/vte  
 15 voltijdse tewerkstellingen van onbepaalde duur te creëren.   
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Toekenningscriteria:  
De toekenningen gebeuren op basis van de sectorlijst opgesteld op basis van N2015 in dalende rangorde. Bovendien wordt er 
rekening gehouden met reeds bestaande Maribeltewerkstellingen: het resterend theoretisch recht mag niet negatief zijn.  
Indien voor de organisatie N2015 > is dan 20 dan mag de organisatie een aanvraag indienen voor een voltijdse tewerkstelling.  
Indien N2015 < is dan 20 en > of = 3,5 dan mag de organisatie een aanvraag indienen voor een ½ tijdse tewerkstelling.  
Indien onvoldoende organisaties zijn geïnteresseerd dan wordt de resterende tewerkstelling verdeeld over de organisaties met 
N> 20.  
 
Beslissingen genomen door de leden het Beheerscomité van het Fonds 329.03 in het kader van de koninklijke besluiten van 1 
juni 2016 en 10 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 
Het gebruik van de dotaties 
De leden beslissen om de verhogingen van de dotatie in te zetten voor zowel jobcreatie als voor verhogingen van het loonplafond, 
zowel voor nieuwe als voor bestaande jobs.  
 
Bedreigde banen 
Betreffende het vastleggen van het budget “bedreigde banen”, zoals bepaald in artikel 49/1 van het KB, bevestigen de leden van 
het Beheerscomité van het Fonds dat er hiervoor geen budget voorzien wordt, niet in 2016, niet in 2017. 
 
Controle arbeidsvolume 
Na de inwerkingtreding van het ontwerp van het koninklijk besluit luidt artikel 50, §2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002, 
als volgt: 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.  
 
 
Beslissingen Beheerscomité juni 2017 
Er wordt beslist om  
1.   Vanaf 1-1-2017 het loonplafond te verhogen van 38.000 euro/jaar/vte  39.000 euro/jaar/vte  
 
2. Jobcreatie: 7 voltijdse tewerkstellingen van onbepaalde duur vanaf 1-7-2017 
Toekenningscriteria:  
De toekenningen gebeuren op basis van de sectorlijst opgesteld op basis van N2015 in dalende rangorde. Bovendien wordt er 
rekening gehouden met reeds bestaande Maribeltewerkstellingen: het resterend theoretisch recht mag niet negatief zijn.  
Indien voor de organisatie N2015 > is dan 20 dan mag de organisatie een aanvraag indienen voor een voltijdse tewerkstelling.  
Indien N2015 < is dan 20 en > of = 3,5 dan mag de organisatie een aanvraag indienen voor een ½ tijdse tewerkstelling.  
 
3. Voor de bedreigde banen wordt 0 euro voorzien in 2017.  
 
4.  Een bijkomende controle op het arbeidsvolume. Jaarlijks zal het arbeidsvolume vergeleken  
worden met het gemiddelde arbeidsvolume van het controlejaar N-2 en N-3. Wanneer bij deze controle een daling wordt 
vastgesteld dan kunnen de leden beslissen om deze organisatie geen bijkomende Maribel te geven tot wanneer de daling wordt 
ingehaald.  
 
 
Beslissingen Beheerscomité november 2017 
Er wordt beslist om:  

 Vanaf 1-1-2018 het loonplafond te verhogen van 39.000 euro/vte/jaar naar 40.000 euro/vte/jaar 
 Tewerkstelling te creëren: 8vte.  

Toekenningscriteria: 
 Startdatum vanaf 1 januari 2018 
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 1 vte per organisatie 
 Op basis van de sectorlijst (op basis van N2016 en gerangschikt volgens het resterend 

theoretisch recht in dalende rangorde) worden 4 nieuwe organisaties gecontacteerd en 
vervolgens wordt de lijst afgelopen vanaf instelling 1, (ref 08). Organisaties die in de loop van 
2017 werden gecontacteerd en hebben aangegeven dat ze geen Maribeltewerkstelling 
wensen worden nu niet gecontacteerd.  

 Op voorwaarde dat de financiële toestand het toelaat:  
 Vanaf 1-1-2019 het loonplafond te verhogen van 40.000 euro/vte/jaar naar 41.000 

euro/vte/jaar 
 Vanaf 1-1-2020 het loonplafond te verhogen van 41.000 euro/vte/jaar naar 42.000 

euro/vte/jaar.  
 

Beslissingen Beheerscomité 9 november 2018 
Er wordt beslist om:  

 Het plafond vanaf 1-1-2019 te verhogen van 40.000 naar 41.000 euro/vte/jaar  
 8 vte van onbepaalde duur te creëren vanaf 1-1-2019 

Naast de algemene criteria gebeuren deze toewijzingen als volgt:  
 Op basis van de sectorlijst N2017 gerangschikt op het resterend theoretisch recht in dalende rangorde 
 Organisaties die in 2017 Maribel tewerkstelling weigerden worden niet gecontacteerd 
 Organisaties die in 2018 een Maribel tewerkstelling verkregen maar die niet realiseerden worden niet gecontacteerd 
 Het resterend theoretisch recht moet positief zijn 
 De organisatie moet minstens sinds 2014 bijdragen 
 Aan organisaties met een N> of = 400 wordt 2 vte aangeboden (1 organisatie: ref 08) 

Aan organisaties met een N< 400 en >  of = 100 wordt 1 vte aangeboden (1 organisatie: ref 77) 
Aan organisaties met een N< 100 en > 3 wordt 0,5 vte aangeboden (10 organisaties) 
Indien N = of < 3 wordt de instelling niet aangeschreven aangezien de financiële middelen van het Fonds 
ontoereikend zijn.  
 
 

Beslissingen genomen op het Beheerscomité van 3 mei 2019 
De leden beslissen om 5 vte van onbepaalde duur te creëren met als startdatum 1-7-2019 en op basis van volgende criteria:  

 Een halftijdse tewerkstelling per organisatie 
 De organisatie heeft nog geen Maribel tewerkstelling 
 De organisatie moet minstens vanaf 2010 werknemers declareren onder het PSC 329.03 
 Een kwantitatief criterium: in functie van de bijdragen tot het Fonds (m.a.w. op basis van het aantal rechtgevende 

werknemers) heeft het Fonds een sectorlijst opgesteld. Deze lijst geeft wat we noemen ‘het theoretisch trekkingsrecht’ 
weer in dalende rangorde. Dit theoretisch trekkingsrecht moet gelijk zijn of kleiner dan 0,14 en groter dan 0. De lijst bevat 
20 organisaties.  

 Indien deze lijst volledig is doorlopen en de 5 VTE nog niet werden toegekend, dan worden de organisaties met een 
theoretisch recht dat gelijk is aan of groter dan 0,15 aangeschreven. Deze lijst is opgesteld in stijgende volgorde en bevat 
8 organisaties.  

 De organisatie kan aanspraak maken op 1 halftijds equivalent hetzij door het verhogen van de tewerkstellingstijd van een 
werknemer reeds in dienst, hetzij door het creëren van een halftijdse job.  

 
Beslissingen genomen op het Beheerscomité van juli 2020 
De leden beslissen om:  

 het plafond met 2% te verhogen: van 41.000€ naar 41.820€ vanaf 01-01-2020. 
 een verhoging van het plafond en toekenningen in 2021, te bespreken in functie van het budget 
 10 vte toe te kennen vanaf juli 2020 op basis van het resterend theoretisch recht, volgens de criteria bepaald in 

november 2018 
o Op basis van de sectorlijst N2018 gerangschikt op het resterend theoretisch recht in dalende rangorde  
o Organisaties die Maribel tewerkstelling weigerden in 2019 worden niet gecontacteerd 
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o Organisaties die in 2019 een Maribel tewerkstelling verkregen maar die niet realiseerden worden niet 
gecontacteerd  

o Het resterend theoretisch recht moet positief zijn  
o Aan organisaties met een N> of = 400 wordt 2 vte aangeboden  
o Aan organisaties met een N< 400 en > of = 100 wordt 1 vte aangeboden  
o Aan organisaties met een N< 100 en > 3 wordt 0,5 vte aangeboden  

 Als er na het toepassen van deze criteria van de 10vte nog overblijven, zoeken we een datum in september om te 
overleggen over een mogelijke toepassing van CCT 35 als extra criterium. 

 
Beslissingen genomen op het Beheerscomité van 26 maart 2021 en aanpassingen comité 9 november 2021 
Er wordt uiteindelijk een akkoord gevonden en goedgekeurd door alle aanwezige leden: 
 Jobcreatie van 14 VTE 
 Verhoging van het plafond met 2% vanaf 01/01/2021: €42.656,40 
 Een bijkomende jobcreatie van 1 VTE zal gerealiseerd worden in juli na evaluatie van de jaarrekeningen en als de middelen 

dit toelaten. Dit budget wordt in geen geval gebruikt voor een bijkomende verhoging van het plafond in 2021. 
 Toekenningscriteria: 

o Eerst toepassing van criteria 2: organisaties worden per post en per mail gecontacteerd. Ze krijgen per mail één 
rappel en dienen ten laatste op 31 mei 2021 te reageren of het voorstel vervalt. 
Criteria 2: 

 N < 4 en > of = 2 
 Positief resterend theoretisch recht > of = 0,10 
 Toepassing CAO35 indien mogelijk, zoniet kan iemand nieuw aangeworven worden 

o Vervolgens toepassing van criteria 1: deze organisaties zullen op 1 juni 2021 worden gecontacteerd voor het 
invullen van de resterende VTE. 
Criteria 1: 

 Minimum 3 N  
 Positief resterend theoretisch recht 
 Verdeling van de VTE volgens resterend trekkingsrecht: 

o < 1    0,5 vte 
o > of = 1 en < 5  1 vte 
o = of > 5   2 vte 

Beslissingen genomen op het Beheerscomité van 10 maart 2022  
De leden akkoord met het volgende voorstel gedaan/ 

 Plafondverhoging met 3% (vanaf 1/1/2022), dus van €43.510,00 naar €44.815,00. 
 Jobcreatie van 11 VTE met volgende criteria: 

 Telkens 0,5 VTE 
 N < 4 en > of = 1 
 Positief resterend theoretisch recht 
 Toepassing van de CAO35, verhoging van de  tewerkstellingstijd indien mogelijk, zoniet kan iemand 

nieuw aangeworven worden. Daarom moet het aanvraagdossier worden aangevuld met : 
 de volgende formule: "Ik verklaar dat ik  de werknemers waarop de  CAO35 van toepassing is 

op de hoogte heb gebracht van de mogelijkheid hun arbeidstijd te verhogen". 
 Deadline 31/05/2022 om de aanvraagdossiers in te dienen op basis van deze criteria. 
 Als er te veel aanvragen zijn (meer aanvragen dan tewerkstellingen), zullen de leden van het 

beheerscomité van dit fonds de aanvragen moeten selecteren op basis van nader te bepalen criteria 
(vergadering eind mei). 

 Als er na deze ronde nog tewerkstellingen beschikbaar zijn, zullen die worden aangeboden aan de 
grootste structuren (minimaal 3N). De criteria zullen dan vooraf moeten worden besproken in een 
vergadering (die eind mei zal worden gehouden). 


