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Hallo,

Voor u ligt de volledig vernieuwde Maribelbrochure van FeBi vzw, en dat in een hedendaags kleedje!

U bent vertrouwd met de basisprincipes van de Maribel maar stoot in de praktijk nog vaak op onopgeloste 
vragen? 

U hebt nog nooit van Maribel gehoord? Hebt u andere technische vragen?

Wij zorgen voor het antwoord!

Lees daarom aandachtig de brochure, en check ook zeker onze nieuwe website www.fe-bi.org, waar 
u de contactgegevens kunt terugvinden en alle nuttige en relevante documenten die nodig zijn in het 
administratieve proces.

Voor alle specifieke sectoren die vallen onder de bevoegdheid van FeBi vzw hebben we brochures aangemaakt.

De Maribel verschilt als systeem in haar toepassingen immers van sector tot sector.

Deze brochure beperkt zich tot de sector van de Thuisverpleging. 

Wilt u toch nog een andere sector raadplegen? U vindt deze makkelijk terug via onze website. 

Veel leesplezier!

Jonathan Chevalier 
Directeur FeBi vzw
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VOORSTELLING VAN DE KAMER

Om de tewerkstelling in deze non-profit sector te bevorderen, is sinds 1 januari 2008 een Kamer voor de 
thuisverpleging opgericht via de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 8 oktober 2007.

De Kamer maakt deel uit van het Fonds Sociale Maribel 330 en heeft hoofdzakelijk als opdracht:

Het beheer van de Maribel middelen door de financiering van bijkomende tewerkstelling in de 
sector van de thuisverpleging.

Een team van medewerkers verzorgt het dagelijks dossierbeheer en voert binnen de vzw FeBi de 
opdrachten uit die zij krijgt van haar Beheerscomité. Dit Comité heeft een paritaire samenstelling van 
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. In het algemeen zijn deze leden aangeduid door en onder 
de leden van het Paritair Comité 330.

Alle voorstellen van de Kamer dienen goedgekeurd te worden door het Fonds Sociale Maribel 330, waar een 
Regeringscommissaris waakt over de correcte naleving van de Sociale Maribel wetgeving.

De jaarrekeningen en balansen van de Kamer worden door een bedrijfsrevisor gecontroleerd en gecertificeerd.

MARIBEL

WAT IS MARIBEL?

De Maribel is een tewerkstellingsmaatregel. De voornaamste doelstelling is het creëren van bijkomende 
tewerkstellingen om tegemoet te komen aan de noden in de non-profitsector. Het systeem draagt hiertoe 
bij door:

• De werklast op het terrein te verminderen.

• De kwaliteit van zorg-, hulp- en dienstverlening te verbeteren

• Het comfort voor patiënten en cliënten te optimaliseren.

Deze maatregel kwam tot stand dankzij onderhandelingen tussen de sociale partners en de regering. 

Deze onderhandelingen hebben geleid tot het vrijmaken van een budget voor de non-profitsector. 

De wettelijke basis voor de Sociale Maribel is het Koninklijk Besluit (KB) van 18 juli 2002.

DE SOCIALE MARIBEL DOTATIE

De Maribel wordt gefinancierd doordat de werkgevers patronale bijdragen storten aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid (RSZ). Elke werknemer, die ten minste halftijds presteert in de sector geeft per kwartaal 
recht op een forfaitaire bijdragevermindering. Deze bijdrageverminderingen worden afgehouden van de 
patronale bijdragen en hiermee bouwt de RSZ de Maribel dotatie op. 

Deze stort zij vervolgens door aan de Maribel Fondsen die deze op hun beurt verdelen onder de werkgevers.

Deze verdeling gebeurt op basis van criteria eigen aan elke (sub)sector, met als hoofdvoorwaarde een  
verhoging van het arbeidsvolume, zowel op niveau van de instelling als op niveau van de sector.

Telkens er een verhoging van de bijdrageverminderingen is spreken we van een Maribel fase.

Voor de actuele bedragen van de bijdrageverminderingen verwijzen we graag door naar onze website.
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DE FISCALE MARIBEL DOTATIE

Vanaf 2009 voorziet de economische herstelwet in een bijkomende financieringsbron door een 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 
Maribel 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 mag gebruikt worden voor een verhoging van het loonplafond.

VOORWAARDEN

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM TE KUNNEN GENIETEN VAN MARIBEL?

Een instelling in de sector thuisverpleging dient aan volgende voorwaarden te voldoen om te kunnen 
genieten van Maribel tewerkstelling:

• Ressorteren onder het Paritair Comité 330 – sector thuisverpleging. 

• Het personeel bij de RSZ-aangifte aangeven onder het Paritair Comité 330.01.30.

• Het werkgeverskengetal RSZ 911 hebben.

• Elke door de Kamer toegekende Maribel subsidie moet gebruikt worden voor een arbeidsvolumeverhoging 
binnen de instelling, hetzij door het aanwerven van een bijkomende werknemer, hetzij door het verhogen 
van de arbeidstijd van een deeltijds werkende werknemer. De controle zal gebeuren door de Kamer op basis 
van RSZ-cijfers.

• De barema’s en de Collectieve Arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de sector en op de instelling 
respecteren.

• Zich ertoe verbinden dat voor het personeel, aangeworven in de Maribel maatregel, geen dubbele 
financiering wordt ontvangen.

• De procedures van de Kamer strikt naleven.

De Kamer behoudt zich evenwel het recht voor om geheel of gedeeltelijk een aanvraag tot toetreding of 
tot bijkomende tewerkstelling te weigeren, o.a. in geval van onvoldoende financiële middelen.

Wanneer financiële middelen beschikbaar zijn, en het Beheerscomité beslist om jobs te creëren, brengt  
de Kamer de werkgevers uit de sector die beantwoorden aan de vooropgestelde toekenningscriteria 
hiervan op de hoogte. Het is dus niet nodig om een spontane toekenningsaanvraag te sturen naar de Kamer.

Bent u een nieuwe werkgever? Neem dan contact op met medewerkers van de Kamer.
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TOEKENNINGEN EN FUNCTIES

HOE EEN MARIBEL TOEKENNING VERKRIJGEN EN VOOR WELKE FUNCTIES?

Het Beheerscomité bepaalt de criteria voor toekenning en verdeling van de functies, rekening houdend met 
de beschikbare financiële middelen.

In principe zijn alle functies die voldoen aan de doelstellingen van de Maribel mogelijk.

Het systeem Maribel mag evenwel geen tewerkstelling financieren waarvan de maximale jaarlijkse loonkost 
van € 64.937,84 (niet geïndexeerd bedrag van 01/01/2003 – per voltijds equivalent, pro rata bij deeltijdse 
tewerkstelling) overstegen wordt in de loop van de beroepsloopbaan. Dit komt overeen met een barema 
1.55-1.61-1.77 of Categorie 14 (IFIC-functieclassificatie) (niveau bachelor verpleegkundigen).

Instellingen die een Maribel tewerkstelling verkrijgen, onderschrijven het principe dat de toegekende Maribel 
tewerkstelling wordt aangewend voor bijkomende tewerkstelling, bovenop het bestaande personeelsbestand.

De werkgever engageert zich tot een evenredige groei van het arbeidsvolume in verhouding tot de toege-
kende Maribel tewerkstelling.

In geval van een nieuwe toekenningsronde zal de Kamer de instellingen contacteren en hen een aanvraag-
dossier doorsturen. Dit aanvraagdossier moet dan ingevuld en ondertekend worden door de werkgever 
en teruggestuurd worden naar de Kamer. De overlegprocedure moet correct worden gevolgd. Enkel de 
dossiers die volledig zijn ingevuld en tijdig worden ingediend komen in aanmerking voor goedkeuring van 
de Maribel toekenning.

Bij bijkomende middelen kiest de instelling zelf de functies, barema’s, … die zullen gefinancierd worden 
(tenzij anders bepaald door de toekenningscriteria in het aanvraagformulier). Deze keuze moet wel voor-
afgaandelijk onderhandeld worden met het intern overlegorgaan of met het personeel indien de instelling 
niet beschikt over een intern overlegorgaan (Ondernemingsraad, CPBW, Syndicale Delegatie) om nadien 
goedkeuring te kunnen krijgen van het Beheerscomité van de Kamer.

DE ONDERDELEN VAN DE TOEKENNING?

De goedkeuring van de toekenning door de Kamer betreft verschillende aspecten, waaraan men niets mag 
wijzigen zonder goedkeuring van de Kamer.

Aspecten van de toekenning:

• Juridische werkgever

• Tewerkstellingstijd

• Functie en barema

Juridische werkgever:

De Kamer kent de tewerkstelling toe aan één juridische werkgever. De tewerkstelling moet dan ook 
gebeuren met een arbeidscontract bij deze werkgever. Het is niet mogelijk om de Maribel middelen op 
eigen initiatief ten dienste te stellen van een andere werkgever. 
Herstructureringen van instellingen moeten vooraf gemeld worden aan de Kamer.

Tewerkstellingstijd:

De tewerkstellingstijd per werknemer is het aantal toegekende uren, uitgedrukt in voltijdse equivalenten 
(VTE), zoals vermeld in de toekenningsbrief

Functie en barema:

In het aanvraagdossier bepaalt de werkgever in overleg met de werknemersvertegenwoordiging hoe de 
Maribel middelen besteed zullen worden: in welke dienst en welke functie wordt aangeworven en met welk 
barema (tenzij anders bepaald in het aanvraagformulier). 
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Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan de toegekende functie dient u voorafgaandelijk schriftelijk  
een wijziging aan te vragen aan de Kamer via het functiewijzigingsdocument en de voorziene 
overlegprocedure te volgen.

U kan de wijziging pas doorvoeren nadat u een goedkeuring van de Kamer heeft ontvangen.

MARIBEL WERKNEMER

Diploma- of werkloosheidsvoorwaarden:

Er zijn geen diploma- of werkloosheidsvoorwaarden voor de aan te werven werknemers. 

Statuut:

Volgens het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 zijn vanaf 2003 alle statuten mogelijk op voorwaarde dat 
alleen de effectieve loonkost wordt aangerekend aan de Kamer.

Er mag geen dubbele financiering zijn voor de toegekende Maribeluren door middel van andere subsidies of 
verminderingen van bijdragen sociale zekerheid, of andere tewerkstellingsmaatregelen enz.  

De Kamer aanvaardt noch interim noch studentenovereenkomsten.

Nieuw aangeworven werknemer of werknemer reeds in dienst:

Er zijn 3 mogelijkheden:

• De werknemer wordt nieuw aangeworven in de instelling;

• De werknemer werkt reeds deeltijds in de instelling en krijgt een verhoging van uren in het kader van de 
Maribel;

• De werknemer heeft een contract bepaalde duur of een vervangingscontract dat ten einde loopt in de 
instelling en kan een contract onbepaalde duur tekenen.

Een werknemer die reeds in de instelling werkt met een voltijds contract van onbepaalde duur kan niet 
doorgeschoven worden naar de Maribel want, de nieuwe tewerkstelling moet een verhoging van het 
arbeidsvolume tot gevolg hebben.

Termijn van de aanwerving/vervanging:

De aanwerving moet gebeuren binnen de termijn vastgesteld door de reglementering van de Kamer: binnen 
de 6 maanden, tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief.

Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke Maribel werknemer dient u op te sturen naar de Kamer. 
Dit kan zijn: een contract van bepaalde duur (enkel wanneer het gaat om een toekenning van bepaalde 
duur), onbepaalde duur, een vervangingsovereenkomst of een bijlage aan de overeenkomst ingeval van 
een verhoging van de arbeidstijd.

Ingeval van ontslag, schorsing, tijdelijke of definitieve vervanging, wijziging van de arbeidstijd, enz... dient 
u de Kamer hiervan onmiddellijk via mail op de hoogte te stellen. De nieuwe arbeidsovereenkomsten, 
de bijlagen aan de arbeidsovereenkomsten of de verlengingen van de arbeidsovereenkomsten voegt u 
hieraan toe.
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FINANCIËLE TUSSENKOMST

WAT IS HET LOONPLAFOND?

Het loonplafond van de Kamer bepaalt de maximale tussenkomst.

Voor de actuele bedragen van het loonplafond verwijzen we graag door naar onze website.

Dit plafond kan verhoogd worden bij unanieme beslissing door het Beheerscomité van de Kamer en indien 
de beschikbare financiële middelen dit toelaten.

Het gedeelte van de loonkost dat het loonplafond overstijgt, is ten laste van de werkgever.

UIT WAT BESTAAT DE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN MARIBEL?

De financiële tussenkomst van de Kamer is beperkt tot de bezoldigde effectieve of ermee gelijkgestelde 
prestaties. 
De tussenkomst neemt de totale loonkost van de werknemer in rekening maar kan nooit hoger zijn dan het 
loonplafond dat van toepassing is in de Kamer. 

Wat wordt beschouwd als loonkost?

• Het brutoloon van de werknemer (overeenkomstig de sectorale baremieke loonschalen en de 
loonvoorwaarden voor de uitgeoefende functie(s)).

• De werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid.

• Alle vergoedingen en voordelen die aan de werknemer verschuldigd zijn door of krachtens de wettelijke 
of reglementaire bepalingen, alsook de vergoedingen en voordelen overeengekomen in de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst binnen het Paritair (sub)Comité waarvan de werkgever deel uitmaakt.

Wat wordt niet beschouwd als loonkost?

• De kosten voor groepsverzekering

• De kosten voor arbeidsongevallenverzekering of de arbeidsgeneeskundige dienst

• De kosten voor het sociaal secretariaat

• Onkostenvergoedingen

• Voordelen voorzien door CAO’s op instellingsniveau, zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ...

• Een eventuele ontslagvergoeding

Werkgevers die een deel van de loonkosten van de Maribel werknemers kunnen recupereren via een andere 
weg (bijvoorbeeld Educatief Verlof, Activaplan, financiering ontvangen in het kader van de implementatie 
van de functieclassificatie van IFIC, gewaarborgd loon bij een arbeids(weg)ongeval …) moeten dit bedrag 
aftrekken van de opgegeven loonkosten zodat er geen dubbele subsidiëring is. Enkel de reële loonkost 
mag worden opgegeven.

De loonkost van de Maribel werknemers wordt via een trimestriële prestatiestaat en de aangifte via 
DmfA overgemaakt aan de Kamer. Deze gegevens laten ons toe de voorschotten te berekenen en de 

jaarafrekening op te stellen.
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BETALINGSWIJZE

OP WELKE MANIER BETAALT DE KAMER?

De financiering door de Kamer van de Maribel tewerkstellingen gebeurt in twee stappen:

• Het trimestriële voorschot: voor de actuele bedragen van de voorschotten verwijzen we graag door naar 
onze website.

 - Op basis van de arbeidsovereenkomsten in het bezit van de Kamer wordt in het begin van elk trimester een voorschot 
gestort voor het lopende trimester.

 - De voorschotten worden betaald, op voorwaarde dat al de nodige documenten tijdig aan de Kamer bezorgd worden.

• Een jaarlijkse financiële afrekening (saldo): regularisatie van het resterende saldo indien de loonkosten 
dit aantonen 

 - Op basis van de aangifte van prestaties van het volledig kalenderjaar.

 - De Kamer controleert het aantal gepresteerde en gelijkgestelde uren tov het maximum aantal te presteren uren op basis 
van de toegekende tewerkstellingstijd.

 - De Kamer betaalt per Maribel werknemer de gesubsidieerde uren en de gesubsidieerde loonkost.

 - De Kamer zal de tussenkomst beperken tot het maximale loonplafond. Vervolgens wordt nagekeken hoeveel reeds aan 
voorschotten betaald werd en wordt het saldo berekend.

Elk trimester bezorgt de instelling het document ‘trimestriële prestatiestaat’ aan de Kamer. Deze moet 
ingevuld zijn voor elke Maribel werknemer.

Dit document dient opgemaakt te zijn zoals het model van de Kamer. Het document moet via mail  
verstuurd worden naar de Kamer.

Tot 2019 werkten de fondsen met aangiftes onder verschillende vormen: trimestriële of semestriële 
prestatiestaten, Excelbestanden, …

Vanaf het vierde kwartaal 2018 zullen een aantal bijkomende gegevens moeten worden aangegeven  
in de DmfA. Op basis van deze aangiften zullen de verschillende Maribel Fondsen de subsidie in  
de toekomst uitbetalen.

De Fondsen zullen zich echter gedurende een bepaalde periode baseren op zowel de prestatiestaten als 
de DmfA-aangifte. Dit om een correcte berekening van de subsidie te blijven garanderen.

Overzicht data indienen trimestriële prestatiestaat:

1e trimester 15 juni

2e trimester 15 september

3e trimester 15 december

4e trimester eind februari (daarop volgend jaar)

De jaarlijkse financiële afrekening wordt op het einde van het eerste trimester van het daaropvolgende jaar 
verstuurd naar de instelling.

Deze jaarlijkse financiële afrekening dient ter informatie voorgelegd te worden aan het overlegorgaan van 
de instelling (indien aanwezig in de instelling). Van zodra de financiële afrekening voor akkoord ondertekend 
is, kunnen geen correcties meer gevraagd worden, tenzij een afwijkingsaanvraag wordt ingediend.

Een positief saldo wordt uitbetaald aan de instelling, een negatief saldo moet teruggestort worden aan  
de Kamer.

Opmerking: De Kamer kan zijn betalingsmoment aanpassen in functie van de beschikbare financiële 
middelen.
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TRIMESTRIËLE PRESTATIESTAAT

HANDLEIDING BIJ DE TRIMESTRIËLE PRESTATIESTAAT

Periode duidelijk aangeven:

• Jaar

• Trimester

Gegevens over de werkgever:

• Identificatie van de werkgever: naam van de instelling, adres, en een duidelijke vermelding van het 
dossiernummer bij de Kamer

• Vermelding of u al dan niet aangesloten bent bij een sociaal secretariaat

Gegevens over de werknemers gefinancierd door de Kamer:

• Identificatie van de werknemer(s): naam (op alfabetische volgorde), voornaam, rijksregisternummer

De namenlijst dient dezelfde nummering te hebben als de lijst “prestaties en loonkosten” (zie 
hieronder). 

Per werknemer vult u slechts 1 lijn in, en gebruikt u dus slechts 1 nummer. 

• Periode tewerkstelling: enkel in te vullen indien van toepassing nl: 

• Bij een nieuwe indiensttreding: de begindatum vermelden

• Bij een uitdiensttreding: de einddatum vermelden

• Bij een schorsing van de arbeidsovereenkomst: de begin- en/of einddatum vermelden 

• Tewerkstellingstijd ten laste van de Kamer: enkel de tewerkstellingstijd ten laste van de Kamer 
vermelden (uitgedrukt in voltijds equivalent) 

Voorbeeld: een werknemer heeft een voltijds contract (38/38ste) waarvan 28,5/38ste gefinancierd 
wordt in het kader van de Maribel en 9,5/38ste ten laste is van de werkgever:

Dan moet u in deze kolom 0,75 VTE (zijnde 28,5/38) vermelden en mag u op deze prestatiestaat 
slechts die loonkost opgeven die overeenkomt met een tewerkstelling aan 0,75 VTE.

Vul deze arbeidstijd dus in in VTE (vb. 38u = 1 VTE, 19u = 0,5 VTE, enz.).

Bij een wijziging van het aantal uren ten laste van de Kamer: datum van wijziging vermelden.

Prestaties en loonkosten:

U moet alle kolommen (2 tot 8) voor alle werknemers invullen (indien van toepassing). Als de Kamer niet 
alle gegevens heeft, kan het de tussenkomst voor de betreffende werknemer(s) niet berekenen, kan de 
jaarlijkse afrekening niet worden opgemaakt en moeten de betaalde voorschotten voor die werknemer(s) 
worden terugbetaald.

Wanneer de uren en loonkost gesplitst zijn over verschillende periodes binnen het trimester, dient u deze te 
totaliseren op 1 lijn.
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Kolom 1: vermeld het nummer van de werknemer dat moet overeenstemmen met het bovenste deel van 
het document (cfr. supra gegevens over de werknemers).

Kolom 2: noteer de bezoldigde uren pro rata de tewerkstellingstijd Maribel, uren en minuten omgezet naar 
decimaal formaat, opgesplitst in:

• Effectieve vergoede prestaties

• Gelijkgestelde vergoede prestaties

• Daar er op geen enkel ogenblik een dubbele financiering mag zijn zal in het geval dat er voor 
dezelfde periode een gewaarborgd loon opgegeven wordt en ook prestaties van de vervanger, 
slechts een van beide door de Kamer in aanmerking worden genomen;

• Voor de arbeiders mogen de vakantie uren opgegeven worden als gelijkgestelde vergoede 
prestaties.

• Jeugdvakantie en seniorenvakantie: de opgenomen vakantie uren mogen opgegeven worden als 
gelijkgestelde vergoede prestaties.

• In geval van een arbeidsongeval zal, voor wat betreft de eerste maand gewaarborgd loon, 
de Kamer het percentage (uren en loonkost) ten laste nemen dat niet ten laste valt van de 
ongevallenverzekering.

Kolommen 3 tot en met 8: gaan over de loonkosten ten laste van de Kamer. Herleid de cijfers voor de 
kolommen 3 tot 8 dus naar de toegekende periode en de tewerkstellingstijd ten laste van de Kamer (in 
voltijds equivalent; VTE).

Onder loonkost wordt verstaan:

‘Het brutoloon van de werknemer verhoogd met de werkgeversbijdragen voor de Sociale Zekerheid. Het 
brutoloon omvat het loon alsook alle vergoedingen en voordelen die aan de werknemer verschuldigd zijn 
door of krachtens de wettelijke of reglementaire bepalingen alsook deze verschuldigd krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het paritair orgaan waaronder de werkgever ressorteert.’ (KB 
18/7/2002 art 12 §2).

 

Kosten die niet vermeld mogen worden zijn:

• De kosten voor groepsverzekering

• De kosten voor arbeidsongevallenverzekering of de arbeidsgeneeskundige dienst

• De kosten voor het sociaal secretariaat

• Onkostenvergoedingen

• Voordelen voorzien door CAO’s op instellingsniveau, zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 
…

• Een eventuele ontslagvergoeding

Opgelet: in het kader van de Maribel mag er op geen enkel ogenblik een dubbele financiering zijn.

Loonkosten die door derden vergoed (kunnen) worden, moeten in mindering gebracht worden. Zoals:

• Tussenkomst educatief verlof (vanwege de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

• Loonkosten gedekt door de premie in het kader van CAO 26

• Gewaarborgd loon bij een arbeids(weg)ongeval

• Financiering ontvangen in het kader van de implementatie van de IFIC-functieclassificatie

• ... 
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Kolom 3: Het brutoloon, overeenstemmend met de tewerkstellingstijd die door de Kamer ten laste 
wordt genomen: de totale loonkost inclusief eventuele haard- en standplaatsvergoeding, toeslagen voor 
onregelmatige prestaties…

Kolom 4: Alle vergoedingen waarop RSZ is verschuldigd (cfr art.12 KB 18/7/2002) (met uitzondering van de 
bedragen reeds vermeld in kolom 3):

• Eindejaarspremie

• Attractiviteitspremie

• Feestdagloon na uitdiensttreding, indien effectief betaald

• … 

Kolom 5: RSZ-werkgever: totaal reëel verschuldigde RSZ. (Dus, na aftrek van de eventuele RSZ-
verminderingen)

Kolom 6: Belastbare vergoedingen, bij wet vastgelegd, waarop geen RSZ verschuldigd is:

• Tussenkomst woon-werkverkeer

• Werkgeversaandeel in de maaltijdcheques

• Vakantiegeld

• Vergoeding 3de dag 4de vakantieweek

• Vertrekvakantiegeld

• In voorkomend geval, eventuele attesten van vorige werkgever voor in mindering te brengen 
vakantiegeld (als negatief bedrag verrekenen)

• ... 

Kolom 7: vermeld in deze kolom:

• Debet bericht jaarlijkse vakantie voor arbeiders: 10,27 % op de tijdens het vakantiedienstjaar 
uitbetaalde lonen aan 108%. (10,27% op kolom 3+4)

• Kolom 7, mag u eveneens gebruiken voor het vermelden van bedragen die in mindering moeten 
gebracht worden (loonkost vergoed door derden, vb.: betaald educatief verlof, CAO 26, ...)

Kolom 8: De totaalsom van de bedragen vermeld in de kolommen 3 tot en met 7.

DMFA-AANGIFTE

Aan de DmfA-aangifte werd een nieuwe zone toegevoegd: de zone Qbis. Dit is het aantal gepresteerde uren 
per week die de Kamer ten laste neemt. 

Deze zone komt naast de bestaande zone Q, zijnde het totaal aantal uren dat de werknemer per week 
presteert en de zone S, waarin men het aantal uren per week voor één VTE in uw instelling terugvindt.

Verder komen er 3 nieuwe codes:

• Code 024 : verwijst naar prestatiestaat / kolom vergoedingen niet onderworpen aan RSZ

• Code 025 : bedoeld voor het aangeven van verplaatsingen in opdracht

• Code 026 : bestemd voor het aangeven van premies en/of loonsubsidies andere dan de Maribel met het 
doel dubbele financiering uit te sluiten. Het gaat o.a. om premies en subsidies Activa.
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JAARRAPPORT

Elke werkgever die Maribel subsidie geniet, is verplicht jaarlijks een verslag aan de Kamer te bezorgen. 
Dit modeldocument wordt u door de Kamer toegestuurd.

Dit jaarrapport moet u ter goedkeuring voorleggen aan het overlegorgaan (ondernemingsraad, comité voor 
bescherming en preventie op het werk of de vakbondsafvaardiging) in uw instelling. Het bewijs van overleg 
stuurt u samen met het jaarrapport naar de Kamer.

Als uw organisatie niet beschikt over een overlegorgaan moet u het jaarrapport via mail versturen naar 
de Kamer en tegelijkertijd naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden, die lid zijn van het 
Paritair Comité 330.

Op basis van de jaarrapporten maakt de Kamer jaarlijks een rapport op dat de informatie samenvat die de 
instellingen via de jaarrapporten hebben doorgegeven. Dit rapport wordt besproken en goedgekeurd door 
de leden van het Beheerscomité van de Kamer.

Vervolgens kunt u het raadplegen via onze website.

MELDINGSPLICHT (ARTIKEL 13)

Artikel 13 van de basisreglementering Sociale Maribel (Koninklijk Besluit van 18 juli 2002) verplicht de Kamer 
jaarlijks een aantal gegevens te bezorgen aan de overheid betreffende de werknemers die gedurende  
het voorgaande jaar gefinancierd werden via de Maribel.

Met de afrekening of ten laatste in de maanden april-mei van ieder jaar ontvangt de werkgever een lijst van 
alle werknemers die gedurende het voorgaande kalenderjaar in dienst waren in het kader van de Maribel.

De gegevens moeten nagekeken/gecorrigeerd worden door de werkgever. De uiterste indieningsdatum aan 
de Kamer wordt in een begeleidend schrijven vermeld.

De Kamer heeft de gegevens waarover ze beschikt reeds vooraf ingevuld. Mogen wij u vragen alle gegevens 
aandachtig te controleren (RSZ-nummer, schrijfwijze van de naam, rijksregisternummer, ….) en indien nodig 
aan te vullen of te verbeteren?  Wij vestigen er uw aandacht op dat met de voornaam van de werknemer de 
officiële voornaam wordt bedoeld zoals opgenomen in het rijksregister.

Deze gegevens dienen door de Kamer aan het Ministerie van Werk bezorgd te worden en zullen dan  

gecontroleerd worden via de RSZ en de Kruispuntbank.
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ARBEIDSVOLUME

CONTROLEMETHODE VAN HET ARBEIDSVOLUME

Tot en met de tewerkstellingscijfers van 2014 werden deze cijfers per instelling (en rekening houdend met 
de verkregen Maribel tewerkstelling sinds 2005) vergeleken met het referentie jaar, zijnde 2005. Door de 
jaren heen werd duidelijk dat enerzijds de controle op 1 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 (KB) van 1 juni 2016 en 10 januari 2017 tot wijziging van het Koninklijk Besluit (KB) 
van 18 juli 2002 zorgden vanaf 2016 voor belangrijke wijzigingen bij o.m. de controle van het arbeidsvolume:

Vanaf 2016 vergelijkt het Beheerscomité per werkgever het gemiddelde van de arbeids volumes uit het 
jaar (n-3) en (n-2) met het arbeidsvolume van het jaar van de laatste toekenning.

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.

2 voorbeelden ter illustratie:

In oktober 2018 ontvingen de fondsen de arbeidsvolumes van de werkgevers over het jaar 2017.  
Indien voor een bepaalde werkgever,

• 2017 het jaar van laatste toekenning was, dan wordt het arbeidsvolume 2017 vergeleken  
met het gemiddelde van de arbeidsvolumes over de jaren 2014 en 2015.

• 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 dit verschil kleiner is dan het aantal bijkomende toekenningen in 2017 (voor voorbeeld 1) en 2014  
(voor voorbeeld 2) dan moet de werkgever dit rechtvaardigen.

Deze rechtvaardiging wordt dan besproken op het Beheerscomité. Indien het Beheers comité niet instemt 
met de rechtvaardiging van de werkgever kan een terugvordering plaatsvinden. Deze terugvordering blijft 
beperkt tot de bedragen die werden uitbetaald voor VTE’s die niet gerealiseerd werden.

Belangrijke opmerking: Het jaar van laatste toekenning wijzigt ook bij een toekenning van bepaalde duur.

DE CONTROLE VOOR HET BEHOUD/DE VERHOGING VAN HET ARBEIDSVOLUME

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

Wanneer de Kamer een daling vaststelt (die niet werd gemeld) zal de Kamer de betrokken instellingen om 
een motivatie vragen.

Het Beheerscomité zal de ingediende motivatie bespreken en al dan niet aanvaarden. In geval de verantwoording 
niet wordt aanvaard kan de Kamer overgaan tot de terugvordering van de ten onrechte ontvangen subsidies.

Voorbeelden van motivering:

• Een volumedaling heeft zich nadien rechtgezet.

• Moeilijkheden bij het vinden van het juiste personeel op de arbeidsmarkt.

• …

OPGELET: De aanvraag om afwijking voor een voorziene arbeidsvolumedaling moet verplicht VOOR 
de daling worden overgemaakt aan de Kamer via een aangetekend schrijven of via mail. Elke laattijdige 
vraag kan resulteren in een sanctie die door het Beheerscomité zal worden beslist. Eveneens het 
verzuimen door de werkgever om de Kamer in te lichten over een mogelijke volumedaling, kan worden 
gesanctioneerd.
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De afwijkingsaanvraag dient volgende gegevens te bevatten:

• De vermindering van het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE)  
gedurende een volledig kalenderjaar

• Datum vanaf wanneer de volumedaling zich voordoet

• De verschillende fases binnen de daling

• Een motivatie voor de reden van deze daling

• Verplicht volgen van de overlegprocedure: akkoord van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie 
en Bescherming op het Werk, de Syndicale Delegatie. Indien de instelling niet beschikt over een 
overlegorgaan wordt de aanvraag (via mail) doorgestuurd naar drie regionale secretarissen van de 
erkende vakbonden met gelijktijdig in CC de Kamer.

Belangrijkste criteria voor de aanvaarding van een dossier volumedaling door het Beheerscomité:

• In geval van een belangrijke interne reorganisatie. 
 
Enkele voorbeelden:

 - Een werkgever beslist om een deel (of het geheel) van zijn activiteiten stop te zetten of over te hevelen naar een dienst 
waar de werknemers onder een ander Paritair Comité ressorteren.

 - Een werkgever ziet zich genoodzaakt zijn organisatie te herstructureren, waardoor tegelijk het arbeidsvolume zal  
verminderd worden.

 - Een werkgever bevindt zich in financiële moeilijkheden waardoor hij beslist het arbeids volume te verminderen.

 - Een overheid vermindert een deel (of het geheel) van de subsidies, waardoor de werkgever werknemers moet laten 
afvloeien.

 - Een overheid trekt een toelating tot het uitoefenen van een deel (of het geheel) van bepaalde activiteiten in.

 - Een overheid verplicht werkgevers in samenwerkingsverbanden te stappen, waardoor tegelijk arbeidsplaatsen bij  
de individuele werkgevers verloren gaan.

 - …

Naast de wettelijke controle zoals hierboven beschreven is er ook de verplichting om de Kamer op de 
hoogte te brengen van elke wijziging in het arbeidsvolume in uw instelling.

De meest efficiënte procedure is dat de werkgever zo vlug mogelijk en spontaan de Kamer verwittigt van 
elke daling binnen het personeelsbestand.

VERANDERING VAN STATUUT VAN DE WERKGEVER

Elke wijziging met betrekking tot het statuut van de werkgever moet onmiddellijk via mail worden door-
gegeven aan de Kamer.

Voorbeelden:

• Herstructurering

• Fusie

• Overname

• Faillissement

• Overdracht naar een ander Paritair Comité of naar de publieke sector 
 - Indien de instelling overgaat naar een ander Paritair Comité of naar de publieke sector is de Kamer niet langer bevoegd. 
Het is belangrijk dat de instelling tijdig de Kamer op de hoogte brengt zodat de Kamer de nodige stappen onderneemt  
om ervoor te zorgen dat de bijdragen aan de juiste Kamer/Fonds worden doorgestort om zo de financiering van  
de toegekende Maribel tewerkstellingen verder te garanderen.
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OVERLEGPROCEDURE

De procedure verschilt al naargelang de instelling al dan niet een intern overlegorgaan heeft. M.a.w. de 
procedure verschilt al naargelang de instelling al dan niet een Ondernemingsraad en/of een Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk en/of een Syndicale Delegatie heeft.

DE INSTELLING HEEFT WEL EEN INTERN OVERLEGORGAAN

De kandidatuurstelling / het jaarrapport / de melding van een arbeidsvolumedaling / de  aanvraag voor een 
functiewijziging / de aanvraag voor een doorschuiving van de Maribel tewerkstelling moet vergezeld zijn 
van het unaniem akkoord van de Ondernemingsraad of bij ontstentenis, van het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk of bij ontstentenis, van de Syndicale Afvaardiging.

Opgelet: ofwel bezorgt u aan de Kamer het verslag waarin deze aanvraag wordt besproken ofwel voegt  
u aan de desbetreffende aanvraag de bespreking en de eventuele opmerkingen toe. 

DE INSTELLING HEEFT GEEN INTERN OVERLEGORGAAN

Kandidatuurstelling

De kandidatuurstelling moet worden uitgehangen gedurende een periode van 14 dagen op een voor  
alle personeelsleden toegankelijke plaats en voor akkoord worden getekend door minstens 50% van  
de personeelsleden zoals vermeld op de DmfA-aangifte van het kwartaal voorafgaand aan dit van  
de indiening van de kandidatuurstelling.

Het personeel kan eventuele bezwaren desgevallend kenbaar maken via een gewestelijke vakbondssecretaris van 
een representatieve werknemersorganisatie die in het Paritair Comité is vertegenwoordigd.

Na verloop van de periode van uithangen van 14 dagen wordt de kandidatuurstelling, in voorkomend geval 
samen met de opmerkingen van de werknemers, via email verstuurd naar de Kamer en tegelijkertijd naar drie 
regionale secretarissen van de erkende vakbonden (één per representatieve vakbond).

Jaarrapport/melding arbeidsvolumedaling/functiewijziging

Het jaarrapport / de melding van de arbeidsvolumedaling / de aanvraag voor een functiewijziging wordt, in 
voorkomend geval samen met de opmerkingen van de werknemers, via email verstuurd naar de Kamer en drie 
regionale secretarissen van de erkende vakbonden (één per representatieve vakbond).

Opgelet: de aanvraag wordt samen met de handtekeningen, en in voorkomend geval de opmerkingen van 
de werknemers, doorgestuurd naar de Kamer via mail.

WAT GEBEURT ER INDIEN DE PROCEDURES NIET GEVOLGD WORDEN

Het niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, procedures en termijnen opgelegd door de Kamer kan de 
opschorting van verdere betalingen tot gevolg hebben en eventueel het terugvorderen van reeds uitbetaalde 
bedragen.
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CONTACTEER DE KAMER

Een team van 3 medewerkers verzorgt het dagelijks dossierbeheer: 

Mireille VAN CAPPELLEN Katia BUBBE
Administratief verantwoordelijke 
T 02 211 14 89 
E maribel3@fe-bi.org 

Administratief medewerker 
T 02 227 22 53 
E maribel3@fe-bi.org 

Esmeralda LUYCKX
Administratief medewerker 
T 02 229 32 40 
E maribel3@fe-bi.org

Alle communicatie en documenten die u vindt op onze website worden bij voorkeur via mail verstuurd naar 
de Kamer.

Het Fonds Sociale Maribel – Kamer 3 – Thuisverpleging wordt gecoördineerd door:

FeBi vzw 
Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel 

www.fe-bi.org

 
FeBi vzw, de Vereniging van Federale en Bicommunautaire Fondsen van de non-profitsector, heeft o.a. tot doel 
promotie te maken en acties te ontwikkelen voor projecten die worden opgezet door Fondsen voor bestaans-
zekerheid behorende tot volgende sub sectoren:

•  PC330 - Privéziekenhuizen

•  PC330 - Ouderenzorg

•  PC330 - Thuisverpleging

•  PC330 - Revalidatiecentra

•  PC330 - Beschut wonen, Wijkgezondheidscentra, Diensten voor het bloed van het Rode Kruis

•  PC330 - Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten

•  PC319 - Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen

•  PSC329.03 - Socioculturele sector

•  PC337 - Aanvullend Sociaal Fonds Non-Profit

BLIJF ALS EERSTE OP DE HOOGTE:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief  
via www.fe-bi.org 



Wat doet FeBi vzw? 
FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse  

Maribel- en Vormingsfondsen binnen de non-profit sector. 
Het werkveld van FeBi bestrijkt de sectoren van het PC 330, het PC 319, het PC 329.03 en het PC 337. 

WELKE SECTOREN EN WELKE FONDSEN? 

Ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging, revalidatiecentra,  
beschut wonen, wijkgezondheidscentra, bloedtransfusiecentra 
Rode Kruis, asielcentra, opvoedingsdiensten, huisvestings
diensten, socioculturele organisaties & aanvullende diensten  
van	de	non-profit!

ONZE 2 BELANGRIJKSTE DOELEN ZIJN: 

een verlaging van de werkdruk  
door extra te investeren in bijkomende tewerkstelling op  
de werkvloer (via het systeem van Maribelsubsidie en via  

de uitvoering van allerlei sociale akkoorden); 

de kwaliteitsverhoging  
van de zorg en dienstverlening via diverse  

vormingsinitiatieven. 

privé-ziekenhuizen | vorming 
hôpitaux privés | formation 

privé-ziekenhuizen | maribel
hôpitaux privés | maribel

Check www.fe-bi.org voor uw contactpersoon  
of contacteer ons via het algemeen nummer 02 229 20 15


