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1. INLEIDING 

A. HISTORIEK 

Ondernemingsnummer voor het Fonds:  0894.866.768 

Het Fonds sociale Maribel voor de socioculturele sector bestaat sinds 1 januari 2003 en werd opgericht 

overeenkomstig de CAO van 13 december 2002, gewijzigd door de CAO van 28 november 2006. 

Sinds 1 januari 2007 maakt het Fonds sociale Maribel voor de socioculturele sector (329.03) deel uit van de vzw FeBi 

(vereniging van de federale en bicommunautaire sociale fondsen van de non-profitsector). 

Het Fonds 329.03 beheert de Maribel middelen voor alle organisaties die een activiteit uitoefenen die vallen onder de 

bevoegdheid van het PSC 329.03 en die:  

➢ Hetzij hun maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en in hoofdzaak een federale of 

bicommunautaire werking hebben (en niet ressorteren onder het paritair subcomité voor de socioculturele sector 

van de Vlaamse Gemeenschap of van het paritair subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en 

Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest);  

➢ Hetzij hun maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en opgericht zijn als 

internationale vereniging (en dit voor zover deze verenigingen niet ressorteren onder het paritair subcomité voor 

de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap of van het paritair subcomité voor de socioculturele sector 

van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest);  

➢ Hetzij opgericht zijn als een organisatie (vereniging zonder winstoogmerk, stichting of internationale vereniging) 

van buitenlands recht en die hun centrum van werkzaamheden hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Onder internationale vereniging verstaat men een vereniging zoals beschreven in artikel 46 en volgende van de 

wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen.   

 

Het paritair comité 329 werd bij KB van 21 september 2004 opgesplitst in drie paritaire subcomités: 

➢ PSC 329.01: paritair subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse gemeenschap; 

➢ PSC 329.02 : sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la communauté française et 

germanophone et de la région wallonne ; 

➢ PSC 329.03 : Paritair subcomité voor de federale en bicommunautaire socioculturele organisaties. 
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B. DOEL 

 

Het FSM 329.03 heeft hoofdzakelijk tot doel het beheer van de Maribel middelen (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 Fonds sociale Maribel.  

Overzicht:  

Maribel fase  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 de “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.  

http://www.fe-bi.org/
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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 subcomité 329.03. 

 

 

2. FONDSGEGEVENS – RAAD VAN BESTUUR 

Bij unanieme beslissing van de Raad van Bestuur wordt de maatschappelijke en administratieve zetel van het Fonds 

met ingang van 15 december 2014 overgeplaatst naar Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel.  

Het Fonds wordt beheerd door een Raad van Bestuur. Deze Raad bestaat uit 12 leden en heeft een paritaire 

samenstelling van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, aangewezen door en onder de leden van het 

paritair subcomité 329.03. 

WERKGEVERSAFGEVAARDIGDEN 

Mevr. Graziella Baradel  (CESSoC) 

Mevr. Veerle Huwé (Sociare), ondervoorzitter 

Dhr.  Antoine Marthus (CESSoC) 

Dhr.  Michaël Merchiers (CESSoC) 

Mevr. Paulien Natens (Sociare) 

Mevr. Griet Van Mol (Sociare) 

 

Voor CESSoC wonen Nicole Crama en Valentine Verdonck de vergaderingen bij als waarnemer.  

 

WERKNEMERSAFGEVAARDIGDEN 

Mevr. Kathleen De Decker (BBTK/SETCA) 

Dhr. Yves Hellendorff (CNE/CSC) 

Dhr. Tommy Jonckheere (CGSLB/ACLVB) 

Mevr. Marina Kunzi (CNE/CSC) 

Mevr. Nathalie Lionnet (SETCA/BBTK) 

Mevr. Sofie Ostyn (ACV Puls), voorzitter 

 

VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER 

Volgens de regel wordt het voorzitterschap afwisselend doorgegeven aan werknemers- en werkgeverskant. Er wordt 

in de mate van het mogelijke ook rekening gehouden met een taalrol. 

 

Voorzitter: Sofie Ostyn (ACV Puls) 

Ondervoorzitter: Veerle Huwé (Sociare) 

Bovendien zijn voorzitter en ondervoorzitter bevoegd om de documenten inzake de bankrekeningen van het Fonds te 

ondertekenen. 

Michaël Merchiers (CESSoC) werd langs werkgeverszijde aangeduid als vervanger voor de handtekeningen. 

http://www.fe-bi.org/
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Yves Hellendorff (CNE/CSC) werd langs werknemerszijde aangesteld als vervanger voor de handtekeningen.  

WIJZIGINGEN IN DE RAAD VAN BESTUUR IN DE LOOP VAN 2020 

Langs werkgeverszijde: 

Geen wijzigingen 

Langs werknemerszijde: 

Geen wijzigingen 

 

REGERINGSCOMMISSARIS 

In het Fonds oefent een regeringscommissaris toezicht uit op de naleving van de Maribel reglementering (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 Bestuur bij. 

Via het KB van 7 april 2017 wordt voor “het Sociaal fonds Sociale Maribel voor de federale en bicommunautaire 

socioculturele organisaties, opgericht door het Paritair Comité voor de socioculturele sector”, Mevrouw Nora Bougata, 

attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, benoemd tot regeringscommissaris en Mevrouw Perrine 

Nisol, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, benoemd tot plaatsvervangend 

regeringscommissaris. Dit voor een hernieuwbare periode van 4 jaar.  

 

VERGADERKALENDER VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN 2020 

19 februari 

11 juni 

11 december 

 

HET DAGELIJKS BEHEER VAN HET FONDS WORDT GECOÖRDINEERD DOOR DE VZW FEBI. 

Een team van medewerkers verzorgt het dagelijks dossierbeheer en voert binnen de vzw FeBi de opdrachten uit die 

zij krijgt van de Raad van Bestuur van het Fonds.   

De vzw FeBi 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 FeBi (op basis van expertise 

in samenwerking met partners) werkgevers, werknemers, jongeren en werkzoekenden informeren en ondersteunen. 

De vzw FeBi 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 FeBi.  

 

FINANCIEEL BEHEER VAN HET FONDS 

De ondersteunende vzw VESOFO-AFOSOC staat in voor het financieel beheer van het Fonds. Vanaf 2018 zijn er 

belangrijke wijzigingen omtrent de negatieve intresten.  

➢ Elk Fonds heeft 2 plafonds die worden vastgelegd door de vzw AFOSOC-VESOFO en de bank. Wordt het 1ste 

plafond overschreden dan betaalt het Fonds 0,25% negatieve intresten. Wordt het 2de plafond overschreden 

dan betaalt het Fonds 0,55% negatieve intresten. 

➢ Voor het Fonds 329.03 zijn de respectievelijke plafonds 2 en 50 miljoen.   

➢ Vanaf 1 januari 2018 gebeurt de berekening van de negatieve intresten niet meer op basis van het gemiddelde 

gedurende de maand maar worden deze dagelijks berekend. 
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3. SECTORGEGEVENS 

DE SECTOR IN CIJFERS, OP BASIS VAN RSZ-GEGEVENS  

 

Jaar 
Maribel arbeidsvolume 

(vte) 

N (het aantal 
rechtopenende 
werknemers)1 

# instellingen 

2005 893,22 722,50   

2006 971,75 845,25 175 

2007 1.249,80 1.079,25 198 

2008 1.478,68 1.316,50 210 

2009 1.694,27 1.528,50 230 

2010 1.832,07 1.661,00 242 

2011 1.918,11 1.780,70 225 

2012 1.970,05 1.810,00 235 

2013 2.075,50 1.889,75 235 

2014 2.352,37 2.219,00 269 

2015 2.553,27 2.339,75 288 

2016 2.770,06 2.557,75 314 

2017 2.997,11 2.768,00 316 

2018 3.169,88 2.991,75 337 

2019 3.331,37 3.186,75 366 

 

4. 1. WIJZIGINGEN IN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 JULI 2002 IN 2016 & 2017 

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, brachten 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 

 

1 Enkel deze werknemers openen het recht op een RSZ-verminderingsbijdrage die het sociaal Maribelfonds bevoorraadt.  

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

tewerkstellingen 

 
Op de vergadering van 1 maart 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 Maribel tewerkstellingen. 

Dit om het werkbaar te houden voor zowel de werkgever als voor de administratieve cel.  

C. TOENAME ARBEIDSVOLUME – WIJZIGING REFERENTIEJAAR 

 

Zie punt 5.C 

4.2. WIJZIGINGEN IN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN JULI 2002 IN 2019 

 

Het KB van 19 september 2019 tot wijziging van het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de 

bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen in de Maribel 

reglementering. Deze werden overlopen op het Beheerscomité van het Fonds en toegevoegd aan het werkdocument.  

Dit KB treedt in werking op 1 januari 2020. 

A. VIA HET KB VAN SEPTEMBER 2019 WORDT HET WETTELIJK PLAFOND VAN 64.937,84 EURO 

OPGEHEVEN 

 

Via het KB van 19 september 2019 tot wijziging van het KB van 18 juli 2002 wordt het maximumbedrag van 64.937,84 

euro uit artikel 12 en de bepaling uit het oude artikel 13 geschrapt.  

Op niveau van het Paritair comité zal beslist worden of in het Fonds 329.03 het maximumbedrag van 64.937,84 euro 

al dan niet wordt geschrapt. Deze beslissing moet vervolgens worden vastgelegd in een cao of raamakkoord. Indien 

de sociale partners beslissen om het maximumbedrag van 64.937,84 euro te behouden of beslissen om een ander 

(hoger) loonplafond op te leggen, dan moet de administratieve cel van het Fonds controleren of dit plafond 

gerespecteerd wordt.  

http://www.fe-bi.org/
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Indien er in de cao of raamakkoord geen loonplafond is opgenomen, kan het Fonds in geval van jobcreatie toch 

beslissen om de toekenning te beperken door bijvoorbeeld enkel aanwervingen te aanvaarden met een bepaald 

diploma of een bepaald barema.    

B. TERMIJN VAN AANWERVING 

Indien de toekenning niet wordt ingevuld binnen de 6 maanden, dan wordt deze geannuleerd. De werkgever heeft 

de mogelijkheid om een gemotiveerde afwijkingsaanvraag in te dienen om een verlening van de aanwervingstermijn 

te bekomen. De uiteindelijke beslissing ligt bij het Beheerscomité van het Fonds. Art.19. 

C. HET WERKINGSDOCUMENT MOET RAADPLEEGBAAR ZIJN OP DE WEBSITE  

Het werkingsdocument wordt aangepast wanneer nodig en na elke aanpassing is de laatste goedgekeurde versie 

beschikbaar op de website. https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/2511/pc-32903-socioculturele-sector-

maribel . Art.11 bis. 

D. VERPLICHTE RAPPORTERING 

Deze uitgebreide rapportering moet worden ingediend ten laatste op 30 juni van het jaar x voor het jaar x-1. Er 

worden zowel financiële gegevens opgevraagd als informatie betreffende de toekenningen. Art.21/1. De invoering 

van de nieuwe tool (Marbitool) veroorzaakte aanzienlijke vertragingen bij de voltooiing van de jaarafrekeningen. 

De FOD heeft een verlenging toegestaan. De jaarrekeningen en het activiteitenverslag moeten uiterlijk op 30 

september 2021 worden ingediend (voor het jaar 2020). 

E. CONTROLE VAN HET ARBEIDSVOLUME 

Artikel 50 betreft de controle van het arbeidsvolume door het Fonds en is voor het eerst van toepassing op de 

controle met betrekking tot het arbeidsvolume van het jaar 2019. De controle van het jaar x dient ten laatste tegen 

30 juni van het jaar x +2 te gebeuren. Voor de controle van het arbeidsvolume van het jaar x wordt het 

arbeidsvolume van het jaar x vergeleken met het arbeidsvolume van het jaar x-1 en x-2. Bij deze vergelijking wordt 

voor de 3 jaren het arbeidsvolume verminderd met het arbeidsvolume gerealiseerd met tussenkomsten Maribel. 

Indien het arbeidsvolume van het jaar x lager is dan het arbeidsvolume van zowel het jaar x-1 als het jaar x-2, dan 

dient aan de werkgever een verantwoording te worden aangevraagd voor deze volumedaling. Op dezelfde manier 

controleert de FOD WASO het arbeidsvolume van de sector.  

F. DE WERKINGSKOSTEN - 1,2% 

 

De rapportering met betrekking tot de werkingskosten valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeenschappelijk 

beheer (AFOSOC-VESOFO) en de directies. Art.11 ter. 

 

 

 

 

 

http://www.fe-bi.org/
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5. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR IN 

2020 

A. PLAFONDVERHOGING 

 

Vanaf 1 januari 2020 wordt het plafond verhoogd van 41.000 euro/VTE/jaar → 41.820 euro/VTE/jaar 

 

Evolutie van het loonplafond 

1/01/2007 31.532 € 

1/01/2009 33.500 € 

1/01/2010 35.500 € 

1/01/2011 36.000 € 

1/07/2014 37.000 € 

1/01/2015 36.500 € 

1/01/2016 37.500 € 

1/01/2017 39.000 € 

1/1/2018 40.000 € 

1/1/2019 41.000 € 

1/1/2020 41.820 € 

 

B. AFWIJKINGSAANVRAGEN 

 

De toekenning van de Maribel tewerkstelling(en) en de financiering ervan veronderstelt een evenredige verhoging en 

vervolgens het behoud van het arbeidsvolume op niveau van de instelling. Indien de werkgever niet (langer) aan deze 

voorwaarde 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, 10 januari 2017.  Afwijkingsaanvragen die in dit kader 

in de loop van het jaar 2020 zijn ingediend, werden besproken en goedgekeurd door het FSM 329.03. 

 

Spontane meldingen van arbeidsvolumedalingen en afwijkingsaanvragen:  

➢ Ref 1092. – Sociale Dienst van de Geïntegreerde politie vzw 

Vervolg van het dossier dat werd voorgesteld in november 2019. Arbeidsvolume 2016, 2017 en 2018: 6 

vte. Verwachte situatie op 1 juni 2020: vte= 3 en N=3. Rekening houdend met de arbeidsvolumedaling en 

het feit dat de vzw zijn activiteiten staakt (zie PV 19/02/2020), kunnen we een einddatum vastleggen van 

deze tewerkstelling? 

De Maribel werknemer zal blijven tot aan zijn pensioen (voorzien in 2022 – 2023). De 2 non-Maribel 

werknemers blijven in principe in de organisatie tot aan hun pensioen. 1 persoon is net 50 geworden, men 

verwacht dat hij nog minstens 10 jaar zal werken in de vzw. De andere persoon is in oktober 2019 62 jaar 

geworden, en gaat ten laatste op 1 november 2022 met pensioen. De Maribel werknemer zal dus niet de 

enigste werknemer zijn.  

 
2 Aan elke organisatie wordt een dossiernummer toegewezen ‘ref xx’. De lijst met de nummers en de overeenstemmende organisaties is 

beschikbaar bij het Fonds.  
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De leden beslissen om de financiering van de Maribel werknemer voort te zetten tot aan zijn pensioen 

zolang dat de 3 werknemers verbonden blijven aan het PC 329.03. 

➢ Ref 119. De organisatie had in 2019 een werknemer in dienst met een contract van bepaalde duur: 

halftijds, van 1-7-2019 t.e.m. 31-12-2019. De stopzetting van dit contract, ten gevolge van de stopzetting 

van de subsidie, betekent een daling van 0,25 vte van het arbeidsvolume. 

De leden keuren de daling van het arbeidsvolume van 0,25 vte goed. 

 

De 3 volgende organisaties hebben een doorschuiving van een Maribel toekenning gevraagd naar een 

werknemer die reeds in dienst is, met een daling van het arbeidsvolume. Dit omwille van financiële 

redenen welke de organisaties in moeilijkheden brengen. De 3 aanvragen werden tijdelijk goedgekeurd 

door de voorzitter en ondervoorzitter van het fonds tot 11 juni 2020:  

➢ Ref 73. Betreft : 1 voltijdse Maribel tewerkstelling, administratie 

De organisatie ondervindt grote financiële problemen door de economische crisis, aanslagen, coronavirus, 

concurrentie (free tours), last minute reserveringen en annuleringen. 

Ten gevolge het vertrek van de Maribel medewerker vraagt de organisatie of ze de tewerkstelling mogen 

doorschuiven vanaf 28 maart 2020 naar een werknemer die reeds in dienst is voor dezelfde functie. 

➢ Ref 44. Betreft: 1 voltijdse Maribel tewerkstelling, communicatie projecten 

Omwille van liquiditeitsproblemen wordt het personeel effectief verminderd met 50%. De organisatie 

verandert op 19 februari van 4 werknemers (incl. 3,9 vte Maribel) naar 2 werknemers (1 vte + 0,9 vte). 

De organisatie vraagt de toestemming om de Maribel tewerkstelling door te schuiven vanaf 20 februari 

2020 naar een werknemer die reeds in dienst is. De organisatie hoopt om een extra werknemer te kunnen 

aanwerven in 2021 en 2022. 

➢ Ref 60. Betreft: 1 halftijdse tewerkstelling, coördinator. 

Arbeidsvolumedaling van 38u ten gevolge van het stoppen van een contract (19u ten laste van de Maribel 

en 19u andere subsidie). De werkgever had in 2019 een gemiddelde van 3,92 vte. In 2020 is het 

arbeidsvolume van 6 werknemers (4,1 vte) in januari naar 4 werknemers (2,1 vte) op 17 maart (ten gevolge 

het vertrek van 2 werknemers) gedaald. Rekening houdend met de financiële problemen gerelateerd aan 

het coronavirus, vraagt de organisatie de toelating om de Maribel tewerkstelling van 19u over te zetten 

naar een werknemer die reeds in dienst is.  

 

De leden zijn akkoord dat men de organisaties niet nog meer in de problemen moet brengen gezien de 

huidige omstandigheden. Ze keuren de 3 transferaanvragen zonder behoud van het arbeidsvolume 

goed. De administratieve cel zal de organisaties herinneren aan de Maribel voorwaarde om het 

arbeidsvolume te verhogen, maar zal hen hiervoor geen deadline opleggen. 

Hun arbeidsvolumes zullen uiteraard opgevolgd worden bij de jaarlijkse controles de komende jaren. 

 

➢ Ref 04. Sinds maart 2020 zijn een aantal werknemers, waaronder de Maribel werknemers, tijdelijk 

werkloos ten gevolge maatregelen genomen in het kader van het coronavirus. Deze situatie veroorzaakt 

een tijdelijke arbeidsvolumedaling. 

De leden keuren deze tijdelijke arbeidsvolumedaling goed.  

➢ Ref. 112. Deze organisatie vraagt een afwijking voor de realisatie van hun Maribel toekenning tot 31-12-

2020. 1 vte Maribel (functie revalidatie assistent) heeft de organisatie op 31-1-2020 verlaten. 

Ten gevolgde de epidemie weerhield de aangeworvene zich. De nieuwe kandidaat heeft geen 

werkvergunning om in België te werken. De organisatie moet daarom een vergunningsaanvraag indienen 

bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het duurt ongeveer 4 maanden om de vergunning te 

verkrijgen. 

De leden keuren deze aanvraag goed.  
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Al deze meldingen en aanvragen werden besproken en goedgekeurd door de leden van het Beheerscomité.  

 

➢ Ref 102. Maribel tewerkstelling: 1 vte 

Omwille van de Covid-19 crisis is de organisatie verplicht om een deel van zijn werknemers op tijdelijke 

werkloosheid te plaatsen. Begin juli is het moeilijk om een exacte voorspelling te doen wat de impact op 

het arbeidsvolume zal zijn maar de organisatie voorspelt voor het jaar 2020 een arbeidsvolume van 

ongeveer 26 vte (terwijl het doel was om 32 vte te bereiken tegen het eind van het jaar). 

De administratieve cel wacht op de officiële cijfers van de RSZ van 2021. De voorzitter en ondervoorzitter 

worden geïnformeerd. 

Deze meldingen worden nog verder opgevolgd in 2021. 

 

C. CONTROLE TEWERKSTELLINGSCIJFERS 2019 

 

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 Maribel tewerkstelling 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 

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 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.  

Het Koninklijk Besluit van 19 september 2019 tot wijziging van het Koninklijk Besluit (KB) van 18 juli 2002 zorgt vanaf 

2020 voor een wijziging bij o.m. de controle van het arbeidsvolume. 

CONTROLE TOENAME ARBEIDSVOLUME PER WERKGEVER  

Het arbeidsvolume van het jaar x wordt vergeleken met het arbeidsvolume van het jaar x -1 en met het 

arbeidsvolume van het jaar x-2. Bij de vergelijking wordt voor de 3 jaren het arbeidsvolume verminderd 

met het arbeidsvolume gesubsidieerd door de Maribel.  

 

De Fondsen voeren de controle m.b.t. het jaar 2019 uit op basis van de gegevens Q/S verminderd met Qbis/S. Het 

resultaat van deze berekening wordt gemaakt voor de jaren X, X-1 en X-2. Daarna wordt het resultaat voor het jaar X 

vergeleken met het jaar X-1 en het jaar X-2. 

 

Controle tewerkstellingscijfers 2019, ontvangen van de overheid in oktober 2020 

 

Voor 2019 gebruiken de Fondsen de tewerkstellingscijfers van de FOD en de gerealiseerde Maribel van 

2017/2018/2019.  

Rekening houdend met bovenstaande richtlijnen werkte de administratieve cel een tabel uit met weergave per 

organisatie van het arbeidsvolume ontvangen door de RSZ verminderd met de Maribel toekenningen van 2017, 2018 

en 2019. Indien de evolutie tussen 2017 (x-2) en 2019 en tussen 2018 (x-1) en 2019 negatief was, werd een verklaring 

opgevraagd bij de instelling. Deze verklaring moet gebeuren volgens de overlegprocedure van toepassing in de 

instelling.  
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23 organisaties hebben een arbeidsvolumedaling in 2019 ten opzichte van 2017 en ten opzichte van 2018. Daarom 
heeft de administratieve cel contact opgenomen met deze organisaties om een motivering te vragen. De 23 
organisaties hebben, zoals gevraagd, een motivering toegezonden waarbij de overlegprocedure gevolgd werd. 
Deze verklaringen zijn gedetailleerd weergegeven in de samenvattende tabel die tijdens de vergadering wordt 
gepresenteerd en toegelicht. 
 

Een verklaring werd opgevraagd bij deze instellingen. Deze dalingen werden op het Beheerscomité van juni 2021 

besproken en goedgekeurd. 

 

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). 

Op het niveau van de sector is er een aanzienlijke stijging van het aantal rechtopenende werknemers (N) en het 

arbeidsvolume (VTE).  

329.03 N VTE 

2014 2129 2352 

2015 2340 2553 

2016 2558 2770 

2017 2768 2997 

2018 2991 3170 

2019 3187 3331 

D. MANDAAT BEDRIJFSREVISOR 

Gezien de wet op de overheidsopdrachten sinds 1/1/2011 ook van toepassing is op de Maribel fondsen wordt door de 

vzw VESOFO-AFOSOC een tweetalige bedrijfsrevisor aangesteld via een openbare aanbesteding. 

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 1.512,50 euro, 

geïndexeerd. Het gaat hier over de boekjaren 2020, 2021 en 2022. 

 

E. OPVOLGING VAN DE “IN-HOUSE” CONSTRUCTIE  

Het Fonds krijgt ondersteuning van de vzw FeBi 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 FeBi werden in 2012 aangepast met een nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur en de 

Algemene Vergadering. Dankzij deze aanpassing wordt het Fonds 329.03 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 329.03 in de Raad van Bestuur: 

langs werkgeverszijde: Veerle Huwé 

langs werknemerszijde:  Sofie Ostyn 
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Vertegenwoordiging van het Fonds 329.03 in de Algemene Vergadering: 

langs werkgeverszijde: Veerle Huwé  

langs werknemerszijde:  Sofie Ostyn 

Bovendien, werd  een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst en een Beheersovereenkomst opgesteld tussen het 

Fonds 329.03, de vzw FeBi en de vzw VESOFO.  

De Samenwerkingsovereenkomst behandelt de personeels- en inhoudelijke ondersteuning. 

De Beheersovereenkomst behandelt vooral de werkingskosten voor de Maribel fondsen (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 FeBi door de Maribel fondsen. Deze bijlage wordt jaarlijks herbekeken.  

 

6. SOCIALE MARIBEL 

A. MIDDELEN  

SOCIALE MARIBEL DOTATIE 

Regelgeving: Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 

Jaarlijks ontvangt het Fonds een dotatie die door de FOD WASO wordt berekend: per rechtopenende 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 2020 wordt gestort in april 2021. In april 2020 

ontving het Fonds het saldo van 6% voor het jaar 2019. 

 Dotatie 100% Dotatie 99,9% 

2007 930.897,44 € 929.966,54 € 

2008 1.199.984,52 € 1.198.784,54 € 

2009 1.532.189,64 € 1.530.657,45 € 

2010 1.954.897,18 € 1.952.942,28 € 

2011 2.349.304,50 € 2.346.955,20 € 

2012 2.552.957,00 € 2.550.404,04 € 

2013 2.696.666,50 € 2.693.969,83 € 

2014 2.837.138,80 € 2.834.301,66 € 

2015 2.962.145,33 € 2.959.183,18 € 

2016 3.674.845,61 € 3.671.170,76 € 

2017 4.118.895,90 € 4.114.777,00 € 

2018      4.721.811,12 € 4.717.089,31 € 

 
3 Een rechtopenende 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.  

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


  
 

 
www.fe-bi.org 

 
16 

 

2019      5.302.270,08 € 5.296.967,81 € 

2020 5.987.209,77 € 5.981.222,56 € 

Op de dotatie aan 99,9% mag maximaal 1,2% ingehouden worden voor de werkingskosten. De vzw FeBi beheert deze 

middelen (zie infra punt B).  

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 middelen en 

moeten teruggestort worden. De berekening wordt gemaakt op het moment van het afsluiten van de jaarrekening. In 

september 2021 wordt de jaarrekening van 2020 afgesloten. Het Fonds heeft geen niet-recurrente reserves voor 2020. 

FISCALE MARIBEL DOTATIE 

Regelgeving: Economische herstelwet van 27 maart 2009 

Fiscale Maribel   

2009 49.913,87 € 

2010 403.709,49 € 

2011 547.178,25 € 

2012 581.861,82 € 

2013 629.529,63 € 

2014 657.881,75 € 

2015 696.349,10 € 

2016 814.424,45 € 

2017 901.338,25 € 

2018 1.009.999,80 € 

2019 1.109.648,19 € 

2020 1.201.575,24 € 

 

De stortingen van de fiscale Maribel gebeuren maandelijks. De RSZ stort in de maand X aan de Fondsen de bedragen 

die ze van de FOD Financiën heeft ontvangen in de maand X-1. Deze bedragen heeft de FOD Financiën geïnd in de 

maand X-2. Het bedrag van de maand X is dus gelinkt aan de maand X-2. De RSZ verdeelt de inningen over alle Fondsen 

op basis van een verdeelsleutel die jaarlijks wijzigt. De RSZ rekent in dit geval geen administratiekosten aan.  

 

Op de fiscale Maribel mogen geen werkingskosten worden ingehouden.  

In tegenstelling tot de sociale Maribel moeten de fiscale Maribel middelen ontvangen in het jaar “J” volledig opgebruikt 

zijn voor “eind J+1”. Het bedrag ontvangen in 2020 moet dus vóór 31-12-2021 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 FeBi die hiermee zorgt voor o.a. de 

administratieve ondersteuning van de Fondsen.  
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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 FeBi.  

Jaarlijks, in de loop van de maand april, dienen de vzw’s in naam van de Maribel Fondsen bij de subsidiërende overheid 

een gemeenschappelijk verantwoordingsrapport in met betrekking tot de 1,2% werkingsmiddelen voor het Jaar J-1.  

In 2020 dienden de vzw’s in naam van de Maribel Fondsen een gemeenschappelijk verantwoordingsrapport in m.b.t. 

de 1,2% werkingsmiddelen voor 2019. Verantwoording doorgestuurd voor 85,07%. 

De Commissie sociale Maribel heeft het rapport nog niet officieel goedgekeurd. 

 

Tegen 30 juni 2021 dienen de vzw’s in naam van de Maribel Fondsen een gemeenschappelijk verantwoordingsrapport 

in m.b.t. de 1,2% werkingsmiddelen voor 2020. Verantwoording zal worden doorgestuurd voor 83,43%. 

 

Vanaf het kalenderjaar 2020 (rapportering over 2019) worden bedrijfsrevisoren, lid van een Instituut voor 

Bedrijfsrevisoren, belast met de controle van het rapport omtrent het gemeenschappelijk beheer van de 

administratie- en personeelskosten. 

Zij kunnen kennis nemen van alle relevante geschriften. Zij delen in een verslag aan het beheerscomité van het fonds 

mee of de inkomsten en uitgaven vermeld in het rapport uitsluitend betrekking hebben op het gemeenschappelijk 

beheer van de administratie- en personeelskosten. De fondsen bezorgen het rapport samen met het verslag van de 

revisoren aan de Commissie Sociale Maribel. 

Overzicht van de werkingskosten 

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

resterende 10% 
verdeling van de 10% (op basis van 

het verantwoordingsrapport) 

        FeBi  329.03  

2007  €           11.170,76   n.v.t.        

2008  €            13.259,88          

2009  €            18.367,88          

2010  €            23.435,31   €            21.091,76   €              2.343,55   €                  33,82   €          2.309,73  

2011  €            28.163,46   €            25.347,12   €              2.816,35   €              2.816,35   €             - 

2012  €            30.604,85   €            27.544,36   €              3.060,48   €              3.060,48   €             -  

2013  €            32.327,64   €            29.094,84   €              3.532,80   €              3.532,80  €             -  

 

 Jaar 1,2 % op de dotatie 
 
Verantwoording 

Goedgekeurde 
verantwoording  

Te betalen werkingskosten 
aan FeBi 

2014 €           34.011,62  90,92%  €           30.916,54 

2015 €           35.510,20 84,11% 84,11% €           29.858,41 

2016 €           44.054,05 86,34% 85,57% €           37.682,48 

2017 €           49.377,32 88,27% 88,27% €           43.572,75 

2018 €           56.605,07 89,05% 89,05% €           50.406,81 

2019 €           63 563,61 85,07% 85,03% €……….57.207,25 

2020 €           71 774,67 83,43%  €……….64.597,20 
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C. HET WERKINGSDOCUMENT 

 

Het Koninklijk Besluit van 8 juli 2002 verplicht elk sectoraal Fonds om een werkingsdocument op te stellen en dit ten 

laatste op 31 december 2006. Dit werkingsdocument bevat minstens volgende elementen:  

➢ De gebruikte toekenningscriteria per toekenningsronde 

➢ De wijze waarop de toekenning van bijkomende tewerkstelling wordt verdeeld over de kandidaat werkgevers 

➢ Het percentage, frequentie en het ogenblik van betaling van de financiële tussenkomst 

➢ De lijst van informatie door de werkgever te leveren aan het Fonds op basis van artikel 14 bis van het Koninklijk 

Besluit van 8 juli 2002 

➢ De objectieve criteria met betrekking tot het arbeidsvolume zoals bedoeld in artikel 14 

 

Op vraag van de FOD WASO vraagt de regeringscommissaris om enkele preciseringen aan te brengen:  

➢ Het loonplafond actualiseren  

➢ ‘Een niet exhaustieve lijst van voorbeelden van objectieve criteria in geval van een arbeidsvolumedaling’ wordt 

vervangen door ‘Een lijst van voorbeelden van objectieve criteria in geval van een arbeidsvolumedaling’ en er 

wordt toegevoegd:  

- Een belangrijke interne reorganisatie 

- Onvoorziene en/of uitzonderlijke omstandigheden  

➢ In een voetnota wordt uitgelegd wat we bedoelen met ‘het (resterend) theoretisch recht’ 

➢ Organisaties worden niet benoemd in het werkingsdocument. We geven elke organisatie een 

referentienummer en in een voetnota geven we aan dat de lijst met de nummers en de overstemmende 

organisaties beschikbaar is bij het Fonds.  

 

Het werkingsdocument wordt aldus aangepast en goedgekeurd. De laatste versie van het werkingsdocument is 

beschikbaar op onze website https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/2511/pc-32903-socioculturele-sector-maribel 

en SharePoint.  

D. STRUCTURELE TEWERKSTELLING  

 

Evolutie van de Maribel tewerkstelling 
 # organisaties # VTE 

op 1-1-2007 17 29,55 

op 1-1-2008 16 29,05 

op 1-1-2009 20 33,55 

op 31-12-2009 33 44,55 

op 1-1-2010 33 45,875 

op 1-4-2010 44 63,375 

op 1-9-2010 60 70,875 

op 1-1-2011 66 76,375 

op 1-4-2011 68 77,375 

op 1-9-2011 73 83,4 

op 1-1-2012 71 80,9 

op 1-3-2012 80 89,9 

op 1-9-2012 82 93,9 
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op 1-1-2013 84 99,9 

op 1-1-2014 84 100,38 

op 1-7-2014 84 104,38 

op 31-12-2015 83 104,38 

op 1-1-2016 93 113,22 

op 1-7-2016 93  123,22 

op 1-1-2017 103 138,06 

op 1-7-2017 104 143,06 

op 1-1-2018   107 150,06 

op 1-1-2019 111 156,06 

op 1-7-2019 120 161,56 

op 1-1-2020 118 160,06 

op 1-1-2021 118 168,06 

 

E. JOBCREATIE VAN ONBEPAALDE DUUR 

 

➢ Vanaf 1-7-2020 jobcreatie van 10 VTE van onbepaalde duur.   

Ref 149 renonce finalement à son attribution 2020 (0,5 etp). 

Reff 19 – fin de l’association à la mi 2020 et renonce ainsi à son attribution 1 etp. 

Ref 140 – transfert vers la 329.02 à partir du 1/1/2021 

F. TOEKENNINGSCRITERIA 

 

Wanneer een organisatie een uitbreiding kent, krijgt deze niet automatisch meer Maribel geld. Dit omwille van 2 

redenen: 

➢ Een uitbreiding van de tewerkstelling heeft pas 2 jaar later effect op de sociale Maribel dotatie 

➢ Voor alle instellingen die behoren tot het psc 329.03 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. Niet elke werkgever geniet dus automatisch en systematisch 

van de Maribel tussenkomsten.  

 

Naast de algemene criteria zoals: 

➢ Behoren en bijdragen tot het psc 329.03  

➢ Kengetal  RSZ-nummer: 762 of 862 

➢ De administratieve procedures van het Fonds naleven 

➢ De barema’s en de Collectieve arbeidsovereenkomsten van de sector naleven 

➢ Een verhoging van het arbeidsvolume aantonen gelijk aan de toegekende tewerkstellingstijd 

➢ Werkdrukvermindering in de organisatie 

gebeuren de toekenningen per toekenningsronde steeds op basis van welbepaalde criteria, voorafgaandelijk 

vastgelegd door de leden van de Raad van Bestuur.   

 

Jobcreatie van onbepaalde duur : 10 VTE vanaf 1-7-2020 

➢ Op basis van de sectorlijst N2018 gerangschikt op het resterend theoretisch recht in dalende rangorde  
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➢ Organisaties die 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  

➢ Aan organisaties met een N> of = 400 wordt 2 vte aangeboden  

➢ Aan organisaties met een N< 400 en > of = 100 wordt 1 vte aangeboden  

➢ Aan organisaties met een N< 100 en > 3 wordt 0,5 vte aangeboden  

 

Voor elke toekenningsronde worden toekenningscriteria besproken en uitgewerkt door de leden van de Raad van 

Bestuur.  Vervolgens wordt het werkdocument aangepast en goedgekeurd.  

G. AANTAL EN PROFIEL VAN DE MARIBEL  WERKNEMER/VERDELING FUNCTIES  

 

 N in de loop van J xx N op 31-12 J xx 

2006   32 

2007   40 

2008   41 

2009 103 46 

2010 124 77 

2011 140 99 

2012 133 114 

2013 196 133 

2014 198 135 

2015 200 148 

2016 212 168 

2017 268 191 

2018 242 200 

2019 299 222 

2020 289 225 

 

Leeftijd 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%)  2019(%) 2020 (%) 

< 25 11 3 3 4 2 3 4  4 2 

25-<35 46 46 45 45 50 43 42  40 39 

35-<45 25 29 30 29 25 29 27  31 31 

45-<55 11 15 15 16 18 19 19  17 18 

> 55 7 7 7 6 5 5 8  8 10 

 

Geslacht 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 

Man 40 32 32 35 34 34 32 31 31 

Vrouw 60 68 68 65 66 66 68 69 69 

 

Statuut 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 

Arbeiders 6 4 4 3 2 3 2 2 1 

Bedienden 94 96 96 97 98 97 98 98 99 
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Functieklassen  
2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

  2016 
(%) 

2017 
(%) 

2018 
(%) 

  2019 
(%) 

Verpleegkundig & 
Verzorgend Personeel 0 0  0  0 

0 
0 0 

0 

Logistiek/Onderhoud 6,2 5 5 6 6 7 6 5 

Keukenpersoneel 0 0 0  0 0 0 0 0 

Paramedisch (animator, 
kiné…) 0,5 0 0  0 

0 
0 0 

0 

Administratief 
(Financieel, ICT, HRM, 
administratie) 81,4 82 82  81 

86 

86 87 

87 

Psychosociaal 
(opvoeder, 
maatschappelijk werker) 2,6 4 4  5 

3 

4 5 

4 

Leidinggevend 3,6 4 4  3 3 1 0 2 

Medisch Personeel 0 0 0  0 0 0 0 0 

Anders 5,7 5 5  5 2 2 2 2 

 

Functieklassen 2020 (%)     

Verpleegkundige  0     

Zorgkundige 0     

Hotel / techniek / onderhoud 3     

Logistiek 0     

Paramedisch (animator, kinesist…) 1     

Administratie (Financieel, ICT, HRM, administratie) 88     

Psychosociaal (opvoeder, maatschappelijk werker) 7     

Varia 1     

H. REALISATIES  

 

Op basis van de jaarlijkse afrekeningen van de organisaties kan men een realisatiegraad berekenen door een 

vergelijking te maken tussen het  aantal toegekende uren en de effectief gesubsidieerde (gepresteerde of 

gelijkgestelde) 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..) die niet worden 

vervangen. 

 

Realisatiegraad        

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

75% 87% 88% 94% 92% 94% 98% 96% 96% 96% 94% 89% 
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I. FINANCIERING TOTALE LOONKOST 

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

▪ KOLOM A: de gemiddelde Maribel tussenkomst 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 33.500 31.765,35 46.026,10 30% 73% 

2010 35.500 30.710,50 39,027,32 20% 91% 

2011 36.000 31.610,87 39.849,04 11% 90% 

2012 36.000 33.763,80 44.720,15 32% 80% 

2013 36.000 33.047,55 47.085,85 31% 76% 

2014 36.000/37.000 34.182,92 49.082,22 34% 74% 

2015 36.500 35.896,37 47.872,03 27% 76% 

2016 37.500 35.988,15 48.651,87 30% 77% 

2017 39.000 35.713,31 50.309,99 29% 78% 

2018 40.000 37.643,90 50.999,50 27% 78% 

2019 41.000 37.521,11 53.106,61 29% 77% 

2020 41.820 36.818,83 58.885,46 40% 71% 

J. BALANS EN JAARREKENING 

De jaarrekening 2020 (zie bijlage) werd  goedgekeurd op de vergadering van september 2021. 

Het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisoren (RSM Inter Audit) en gericht aan de leden van de Raad van Bestuur 

vermeldt  “Verslag over de controle van de jaarrekening – oordeel zonder voorbehoud” (in bijlage). 

De jaarrekening voor 2020 wordt afgesloten met een balanstotaal van 2.473.591,23 €, waarvan de 

resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 5.3858,74 €.  Het eigen vermogen op de balans 

bedraagt eind 2020, 691.972,98 € en de provisie fiscale Maribel 683.559,48 €. 

Voor 2020 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 58,50 68,63 74,88 

Toekenningen BD SM 2,00 10,25 3,75 5,00 2,00 

Toekenningen OD FM NVT NVT 4,80 10,50 15,00 

Toekenningen BD FM NVT NVT 0,00 7,91 0,00 

Gesubsidieerde 
loonkost 1 000 277,40 1 562 376,92 2 058 965,19 2 909 464,23 3 102 048,78 

Dotatie SM (99,9%) 1 198 784,54 1 530 657,45 1 952 942,28 2 346 955,20 2 550 404,04 

Dotatie FM NVT 49 913,87 403 709,49 547 178,25 581 861,82 

      

 2013 2014 2015 2016 2017 

Toekenningen OD SM 79,54 81,68 81,70 98,00 116,00 

Toekenningen OD FM 20,00 18,00 18,00  14,00  21,00 

Gesubsidieerde 
loonkost 3 289 553,00 3 409 721,32 3 578 868,14  4.030.492,83  4.892.724,02 

Dotatie SM (99,9%) 2 693 969,83 2 834 301,66 2 959 183,18  3.671.170,76  4.114.777,00 

Dotatie FM 629 529,63 657 881,75 696 349,10  814.424,45  901.338,25 

 

 2018 2019 2020   

Toekenningen OD SM 120,00 126,00 132,00   

Toekenningen OD FM 29,30 32,00 32,70   

Gesubsidieerde 
loonkost 5.620.233,68 5.928.336,04 6.096.434,62   

Dotatie SM (99,9%) 4.717.089,31 5.296.967,81 5.981.222,56   

Dotatie FM 1.009.999,80 1.109.648,19 1.201.575,24   

 

8. JAARRAPPORTEN 2020 

 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst van 29 november 2006 betreffende de maatregelen ter bevordering van de 

tewerkstelling in de socioculturele sector voorziet in art. 14 (in uitvoering van art. 8 § 2 f van het KB van 18 juli 2002) 

dat iedere werkgever jaarlijks een verslag moet bezorgen aan het Fonds. 

Het jaarrapport 2020 werd verstuurd naar 122 instellingen:  

122/122 instellingen dienden het jaarrapport in,  

122/122 instellingen volgden correct de overlegprocedure, 

15/122 instellingen beschikken over een overlegorgaan (SD:5, OR:5, CPBW:5), 

107/122 instellingen beschikken niet over een overlegorgaan en stuurden het jaarrapport door naar 3 regionale 

secretarissen.  

 

Jaarlijks vragen we aan de werkgever om in overleg met de werknemersvertegenwoordiging (indien aanwezig) de 

vragenlijst van het jaarrapport in te vullen.  
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Deze analyse is gebaseerd op de resultaten van deze evaluatievragenlijst. 

ARBEIDSVOLUME 

Is uw instelling erin geslaagd om in 2020 het arbeidsvolume te behouden of te verhogen in het geval van een 

toekenning van een bijkomende Maribel tewerkstelling?  

Antwoorden ja: 80% 

Antwoorden nee: 20% 

Opmerkingen:  

De meerderheid van de organisaties laat weten dat zij het arbeidsvolume hebben kunnen behouden of verhogen. Een 

groot deel van de gemelde dalingen ( een stuk meer dit jaar ten opzichte van 2019) zijn conjuncturele dalingen die 

voor het grootste deel te wijten zijn aan de huidige sanitaire crisis. De zieken (talrijk dit jaar) en de einde contracten 

werden niet onmiddellijk vervangen gezien de vermindering (zelfs stopzetting) van de activiteiten. Daarnaast werden 

er ook moeilijkheden ondervonden om de juiste profielen en om snel vervangingen te vinden. De andere redenen zijn: 

sluiting (soms opgelegde sluiting door de overheid wegens Covid maatregelen), einde van een subsidie, einde van een 

project, financiële moeilijkheden, wijziging van Paritair Comité. De meerderheid van deze dalingen werden reeds 

meegedeeld aan het Fonds. De andere zullen aan de jaarlijkse controle worden onderworpen. 

MARIBEL PRINCIPES   

Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen: 

(1 = helemaal niet akkoord -> 5 = volledig akkoord) 

Vraag 1A: De Maribel tewerkstellingen zorgden voor een verbetering in de kwaliteit van de 
verstrekte zorg of dienstverlening in uw instelling. 
Score: 4,67 
Vraag 1B: De Maribel tewerkstellingen zorgden voor een verhoging van de intensiteit van de verstrekte zorg of 
dienstverlening in uw instelling. 
Score: 4,63 
Vraag 1C: De Maribel tewerkstellingen zorgden voor een vermindering van de werkdruk bij het personeel in uw 
instelling. 

Score: 4,60 
Vraag 1D: De Maribel tewerkstellingen stemmen nog steeds overeen met de noden in uw instelling zoals 
geïdentificeerd bij de functiekeuze op het moment van de toekenning. 

Score: 4,67 
 
Opmerkingen:  

- Zonder de steun van het Maribel Fonds, zou de organisatie niet kunnen voldoen aan de noden van het 
netwerk. 

- De werklast van de deeltijdse Maribelmedewerker is de laatste jaren zo sterk toegenomen dat deze 
deeltijdse functie niet langer volstaat om alle noodzakelijke taken uit te voeren. Helaas zijn de financiële 
middelen van de organisatie beperkt (vooral op dit moment met de gezondheidscrisis), zodat het onmogelijk 
is om deze functie met eigen middelen uit te breiden tot een voltijdse functie. 

- Een organisatie evolueert, evenals de mensen die er deel van uitmaken en zich ontwikkelen. De door het 
Maribel-fonds gefinancierde functie is geëvolueerd van een eerder administratieve functie naar een functie 
in het kader van een specifiek project dat meer in overeenstemming is met de behoeften van de organisatie. 

 
Vraag 2: Zijn er andere aspecten dan hierboven besproken, waar de Maribel tewerkstelling heeft bijgedragen tot een 
verbetering in uw instelling? 
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Antwoorden ja: 16% 
Antwoorden nee: 84% 
 

Opmerkingen:  

- De nieuwe tewerkstellingen brengen nieuwe ideeën en initiatieven in de organisatie. 
- De Maribel tewerkstelling draagt bij tot een positief en geruststellend werkklimaat voor de werknemers. 
- De bijdrage van de Maribel stelt ons in staat nieuwe initiatieven te steunen. 
- Mogelijkheid om de teams en diensten met specialisten te ondersteunen. 
- Het Maribel-fonds helpt ons om medewerkers in dienst te nemen die een belangrijke en noodzakelijke 

bijdrage leveren aan de organisatie door functies op zich te nemen die vaak niet kunnen worden gesubsidieerd 
door andere fondsen. 

- Dankzij de Maribel-fondsen is het interne beheer van de organisatie verbeterd. 
- Dankzij deze financiële steun in tijden van bezuinigingen kan de organisatie haar personeel in dienst houden. 
- De Maribel tewerkstelling garandeert de stabiliteit van de organisatie op lange termijn. 
- Zonder de hulp van de Maribel zou de organisatie niet in staat zijn geweest enkele waardevolle werknemers 

te behouden. 
- Voortdurende verbetering van het beheer van de Human Resources en het beheer van de vrijwilligers. 
- Diversiteit. 
- Dankzij het Maribel-fonds kon de vereniging middelen vrijmaken en deze aan nieuwe projecten besteden. 
- De steun van Maribel geeft ons werkzekerheid, wat ons helpt onze actie voort te zetten. Bovendien vormt het 

een essentiële financieringsbron die ons in staat stelt te voldoen aan de vraag naar cofinanciering die wordt 
gesteld door de instellingen/stichtingen die ons steunen. 

- Ondanks de Covid-crisis is de organisatie er, dankzij de hulp van de Maribel, in geslaagd de medewerkers op 
de verschillende posten te behouden. 

- De extra tewerkstelling heeft het ook mogelijk gemaakt alle opgelegde Covid-maatregelen uit te voeren. 
- De Maribel is een belangrijke steun, vooral in deze periode van onzekerheid en werkloosheid door overmacht. 
- Dankzij de tewerkstelling van de Maribel hebben het arbeidsvolume in deze moeilijke periode kunnen 

behouden. 
- Maakt het mogelijk verschillende profielen binnen de NGO te hebben. 

 
Vraag 3A: Ondervond u moeilijkheden om het toegekend tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten bij de 
volgende aspecten: Bij de aanwerving van nieuwe werknemers? 
Score: 4,67 
Vraag 3B: Ondervond u moeilijkheden om het toegekend tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten bij de 
volgende aspecten: Bij de vervanging van afwezige Maribel werknemers?  
Score: 4,50 
Vraag 3C: Ondervond u moeilijkheden om het toegekend tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten bij de 
volgende aspecten: Bij het vinden van geschikte kandidaten voor de gevraagde en toegekende functie van de 
Maribel tewerkstelling 
Score: 4,59 
 
Opmerkingen: 

- Gebrek aan flexibiliteit. Een vertrekkende Maribel werknemer moet altijd worden vervangen door een nieuwe 

rekrutering, zelfs in een periode van tewerkstellingsgroei. 

- Het plotse vertrek van de Maribel werknemer en de huidige sanitaire crisis hebben de vervanging bemoeilijkt. 

- Moeilijkheden bij het vinden van een vervanger voor de verantwoordelijke HR wegens het deeltijds karakter 

van de functie. 

- Het was niet zo gemakkelijk om voor een deeltijdse tewerkstelling een geschikte kandidaat te vinden die ook 

meertalig is (hij is immers ook verantwoordelijk voor de communicatie). Uit noodzaak en wegens het 
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hoogdringendheid van de situatie werd een kandidaat met weinig of geen kennis van het Nederlands 

aangeworven. Dit legt opnieuw druk op de meertalige werknemers van de organisatie. 

- De organisatie werd geconfronteerd met de langdurige afwezigheid van de coördinatrice. Gezien de huidige 

context was de organisatie niet in staat een vervanger te vinden. 

- Het is moeilijk hoog- of middelmatig opgeleid personeel te vinden dat bereid is deeltijd te werken. 

- Aanzienlijke gevolgen van de covid-maatregelen voor het personeel (gebrek aan sociaal leven, twijfel en 

onzekerheid, moeilijkheid om zich op de toekomst voor te stellen, langdurige afwezigheid, enz.) 

- Het vinden van de juiste kandidaat duurde langer dan verwacht, maar ook het vinden van een kandidaat die 

bereid was deeltijds te werken. 

 

Vraag 4: Kunt u ons meedelen voor welke functies zich eventueel moeilijkheden voordeden? 
 

- Communicatie 

- Manager en pedagogisch coördinator 

- Human resources 

- Verantwoordelijke HR 

- Projectverantwoordelijke 

- Community manager 

 

Vraag 5: Zijn er andere aspecten dan hierboven besproken, waarbij u moeilijkheden ondervond om het toegekend 

tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten? 

Antwoorden ja: 2% 
Antwoorden nee: 98% 
 
Opmerkingen:  

- In de context van de sanitaire crisis  was het moeilijk om de Maribel tewerkstelling volledig te realiseren. Een groot 

deel van het team werkte namelijk van thuis uit en maakte gebruik van de Covid werkloosheid voor de dagen dat er 

niet gewerkt kon worden (kinderopvang, annulering van evenementen, vergaderingen, enz.). Om een gelijkheid te 

hebben binnen het team, wilden we iedereen dezelfde mogelijkheden geven om werkloosheid te activeren. 

 

Vraag 6: Was het haalbaar om de opgelegde procedures en/of termijnen, in het kader van de Maribel tewerkstelling, 

te respecteren? De procedures vindt u op onze website www.fe-bi.org.  

Antwoorden ja: 90% 
Antwoorden nee: 10% 
 

Opmerkingen:  

- Het jaar 2020 en de gezondheidscontext maakten het enigszins moeilijk om de termijnen te halen, met name 

wat betreft de communicatie in verband met de vervanging van bepaalde personen. 

- Het personeelsverloop in het administratieve team heeft grote gevolgen gehad voor de administratieve 

werkzaamheden, die achterop zijn geraakt. 

- De werklast was te groot voor de organisatie om de vereiste termijnen te halen. 

- Het feit dat sommige zaken nog handmatig moeten worden opgevolgd, terwijl andere automatisch via het 

sociaal secretariaat verlopen, is verwarrend. Als gevolg daarvan is de organisatie vergeten bepaalde 

informatie mee te delen. 

http://www.fe-bi.org/
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- Door de gezondheidscrisis en telewerken is het moeilijker geworden om de administratieve taken bij te 

houden. Door het telewerk omwille van Covid, kunnen dingen langer duren dan normaal (opvolging van e-

mails, geen toegang hebben tot alle informatie,...). 

- Dank aan de administratieve cel voor hun flexibiliteit en steun bij het administratief beheer van ons dossier. 

- Een ingewikkeld jaar voor onze sector. Het is niet altijd gemakkelijk om de door het Fonds opgelegde 

administratieve procedures op tijd af te handelen. 

 

BEHEER VAN HET DOSSIER 

Vraag 7A: Hoe tevreden bent u over de verwerking van uw dossier door de administratieve cel van Maribel? 
Score: 4,90 
Vraag 7B: Hoe tevreden bent u over de persoonlijke opvolging van uw dossier? 
Score: 4,92 
Vraag 7C: Hoe tevreden bent u over de betaling van de voorschotten? 
Score: 4,92 
Vraag 7D: Hoe tevreden bent u over de jaarlijkse afrekening? 
Score: 4,82 
Vraag 7E: Algemene tevredenheid van uw dossier door de administratieve cel van Maribel? 
Score: 4,88 
 
Opmerkingen: 

- De communicatie en follow-up worden op voorbeeldige wijze verzorgd. Al onze vragen worden snel 
beantwoord. De administratie van ons dossier wordt altijd tijdig gedaan. 

- Aan het begin van het jaar heeft de organisatie per vergissing slechts de helft van het geplande voorschot 
ontvangen. Het probleem werd gemeld en bij de betaling van het tweede voorschot rechtgezet. 

- Wij hopen dat ons dossier met dezelfde doeltreffendheid zal blijven worden beheerd. 
- De follow-up is altijd grondig en op tijd. Het is gemakkelijk om contact op te nemen met het team als u 

vragen hebt. Dit is zeer geruststellend. Dank u voor uw werk! 
- Dank u voor de kostbare hulp, de steun en de goede samenwerking. 
- Het beheer van ons dossier verloopt goed. Er staat veel informatie op de website en het is leuk en erg handig 

om sommige dingen per telefoon en e-mail te kunnen controleren. Bedankt aan het team hiervoor! 
- In het algemeen zijn wij zeer tevreden over het beheer van ons dossier. 
- Alles is duidelijk en wordt zeer goed uitgelegd, of het nu op de website is, in de e-mails of per telefoon. 
- Het administratieve team is zeer bekwaam en begripvol. 

 

COMMUNICATIE 

Vraag 8A: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
Ik kon de administratieve cel vlot bereiken via telefoon. 
Score: 4,87 
Vraag 8B: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
Ik kon de administratieve cel vlot bereiken via mail. 
Score: 4,92 
Vraag 8C: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen: 
De administratieve cel gaf mij de juiste informatie. 
Score: 4,92 
Vraag 8D: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
Ik kreeg snel antwoord van de administratieve cel. 
Score: 4,91 
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Vraag 8E: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
De schriftelijke informatie over de Maribel procedures was duidelijk. 
Score: 4,68 
Vraag 8F: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
De mondelinge informatie over de Maribel procedures was duidelijk. 
Score: 4,75 
 
Opmerkingen: 

- Het jaar 2020 was een bijzonder moeilijk jaar voor onze organisatie. De steun van onze Maribel 
dossierbeheerder was voorbeeldig. Wij waarderen de directe en duidelijke communicatie. 

- E-mailinstructies zijn vaak ingewikkeld of vaag. Dit wordt echter snel opgehelderd na een telefonisch contact 
met de administratieve dienst. 

- De communicatie van de administratieve cel is altijd aangenaam en professioneel. 
 
 
Vraag 9: Heeft u nog suggesties voor verbetering in verband met het beheer van uw dossier? 
 
Opmerkingen:  

- De communicatie van Dmfa-gegevens tussen ons sociaal secretariaat en het Fonds efficiënter maken. Er zijn 
soms gegevens die niet automatisch worden doorgegeven en die van onze kant verduidelijking behoeven. In 
het algemeen zal een verbetering van de tool voor iedereen een pluspunt zijn. 

- De harmonisatie met de informatie van het sociaal secretariaat moet worden verbeterd. 
- Vroeger ontvingen wij onze jaarafrekening in januari. Dit jaar zullen we moeten wachten tot april om het te 

ontvangen. Dat is jammer. 
 
 

Vraag 10A: Web site: Ik vind alle informatie terug die ik nodig heb op de website. 
Score: 4,30 
Vraag 10B: Web site: De website is overzichtelijk. 
Score: 4,45 
Vraag 10C: Website: De informatie op de website is duidelijk omschreven. 
Score: 4,40 
 
Opmerkingen:  

- De documenten zijn gemakkelijk toegankelijk. De site is erg duidelijk. 

- Suggestie: Misschien de data van de volgende oproepen tot het indienen van aanvragen toevoegen. 

- Moeilijkheid om informatie te vinden + informatie soms moeilijk te ontcijferen. Meestal nemen we de 

telefoon op om zeker te zijn dat we de instructies begrijpen. 

 
Vraag 11: Wenst u nog andere opmerkingen of suggesties door te geven? 
 
Opmerkingen:  

- De organisatie zou het plafond van de tussenkomst willen verhogen om het salaris van de Maribel-
werknemer met een masterdiploma te verhogen. 

- Een extra Maribel tewerkstelling zou de organisatie in staat stellen haar activiteiten uit te breiden. 
- Ik dank u voor de tolerantie en het inlevingsvermogen die u ons hebt betoond door ons toe te staan de 

subsidie voort te zetten ondanks de vermindering van het aantal VTE's die de organisatie eens te meer is 
aangedaan. 

- Is er iets waar we extra aandacht aan moeten besteden tijdens deze gezondheidscrisis? 
 

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

Het jaar 2020 was een bijzonder moeilijk jaar voor de sector. De gezondheidscrisis en de maatregelen van de 
regering hebben grote gevolgen gehad voor de organisaties, die reikhalzend uitkijken naar betere tijden en 
de hervatting van hun activiteiten.  
Desondanks meldt het merendeel van de organisaties dat zij het arbeidsvolume in 2020 hebben kunnen 
behouden of verhogen. Het aantal organisaties dat een daling van het arbeidsvolume meldt, is echter groter 
(20% tegenover 8% in 2019).  Een groot deel van de gemelde dalingen zijn conjuncturele dalingen die voor 
het grootste deel verband houden met de huidige gezondheidscrisis. De voornaamste redenen voor deze 
dalingen zijn: Veel ziektegevallen dit jaar, einde van contracten, stopzetting van activiteiten, moeilijkheden 
om kandidaten te vinden, sluitingen, financiële problemen,...).  De structurele dalingen werden gemotiveerd 
en voorgelegd aan het beheerscomité. De andere dalingen zullen aan de jaarlijkse controle worden 
onderworpen. 
De werkgevers zijn blij met de Maribel-subsidie, die hen waardevolle hulp biedt om hun werklast te 
verlichten. De steun van Maribel stelt hen ook in staat het personeelsbestand te stabiliseren in deze periode 
van bezuinigingen. De aldus gecreëerde nieuwe tewerkstellingen brengen hen op nieuwe ideeën en 
initiatieven en dragen bij tot een positief en geruststellend werkklimaat voor de werknemers.  
De organisaties lijken hun Maribel tewerkstelling correct te realiseren. Sommigen van hen wijzen echter op 
de moeilijkheden die zij ondervinden met deeltijdse subsidies. Het is inderdaad moeilijk hoog- of 
middelmatig gekwalificeerd personeel bereid te vinden halftijds te werken en de financiële middelen laten 
niet altijd toe deze halftijdse tewerkstelling met eigen middelen om te zetten in voltijdse.  
De organisaties zijn over het algemeen tevreden over het beheer van hun dossier door de administratieve 
eenheid. Zij vermelden echter dat zij dit jaar meer moeite hebben gehad om de door het Fonds opgelegde 
termijnen na te leven. De gezondheidscontext, telewerken en afwezigheden maakten het enigszins moeilijk 
om de termijnen na te leven. De organisaties danken de administratieve cel voor de goede follow-up van 
hun dossiers, hun flexibiliteit en hun beschikbaarheid. 
Het is goed om hier ook te herhalen dat de organisaties zich ook nog moeten aanpassen aan het nieuwe 
systeem van Dmfa-aangiften (en aan de toepassing van ons nieuwe Maribel Tool). Veel werkgevers vragen 
naar hun jaarlijkse afrekening. De meesten van hen ontvingen deze vroeger reeds in februari.  
De ontwikkeling van de tool (Marbitool, intranet en internetsite) en de toekomstige updates moeten de 
werkgevers in de toekomst meer steun kunnen bieden en het beheer van hun dossier vergemakkelijken. 
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