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Bevordering van de werkgelegenheid in de openbare non-profitsector – Rekenhof, februari 2010 

Samenvatting

Het systeem van de sociale Maribel financiert sinds 1997 bijkomende banen in de 
non-profitsector van de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en 
de cultuur, door middel van een forfaitaire inhouding op de werkgeversbijdragen 
voor de sociale zekerheid. Voor de sociale Maribel bij de overheid worden die 
financiële middelen samengebracht in een fonds bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden (RSZPPO), dat wordt 
beheerd door een beheerscomité dat de bijkomende banen moet toekennen, ver-
delen en financieren. 

Op 1 januari 2010 bedroeg het aantal banen met een sociale Maribel-financiering 
bij de overheid 8.822 voltijdse equivalenten, wat op jaarbasis nagenoeg 248,6 mil-
joen euro vertegenwoordigt. 

Sinds 2004 worden de openbare Maribel-banen niet meer gefinancierd op basis 
van de werkelijk geïnde ontvangsten, maar op grond van een dotatie die overeen-
komt met een uitgavenmachtiging. 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de berekeningsregels van die dotatie en de 
gebruikte statistische gegevens leiden tot een dotatie die hoger ligt dan de ont-
vangsten uit de bijdrageverminderingen voor de sociale Maribel. 

Sinds het dotatiesysteem in het leven werd geroepen, neemt de RSZPPO de 
dotatie voor de sociale Maribel af van het aandeel van de sociale bijdragen die hij 
aan het Globaal Beheer van de sociale zekerheid moet doorstorten.Dat heeft tot 
gevolg dat de middelen voor de openbare sociale Maribel gedeeltelijk worden 
gedragen door de algemene bijdragen van het Globaal Beheer. 

Met de middelen die het Globaal Beheer tussen 2004 en 2008 minder heeft ont-
vangen, in totaal 64 miljoen euro, zijn op een weinig transparante manier bijko-
mende banen in het kader van het sociale Maribelsysteem (7 miljoen euro) en het 
openbare deel van het opleidingsproject voor verpleegkundigen (57 miljoen euro) 
gefinancierd.

Het Rekenhof beveelt aan de berekeningsregels van de dotatie te herzien, om te 
vermijden dat de dotatie boven de ontvangsten uitstijgt. De hypothesen waarop 
de berekening van de toekomstige dotatie is gebaseerd, zouden moeten kunnen 
worden gecorrigeerd door de dotatie en de gekende ontvangsten jaarlijks met 
elkaar te vergelijken. 

Het Rekenhof vestigt er ook de aandacht op dat het administratieve beheer  
van de dossiers voor de financiering van banen van de sociale Maribel door de 
RSZPPO kan worden verbeterd. 

Wat betreft de goedkeuring van de aanvragen om werknemers in dienst te nemen 
banen, beveelt het Rekenhof het beheerscomité van het fonds openbare sociale 
Maribel aan toekenningscriteria voor de gefinancierde banen te definiëren over-
eenkomstig de reglementering, en daarbij terug te grijpen naar de doelstellingen 
die met dat werkgelegenheidsbeleid worden nagestreefd. 

De audit bracht ook zwakke punten in de controleprocedures van de RSZPPO 
aan het licht. 

Om het maximumbedrag van de loonkosten te kunnen controleren, beveelt het 
Rekenhof aan de werkgever te verplichten meer nauwkeurige informatie te bezor-
gen over de loonschaal bij de indienstneming. De RSZPPO zou ook tijdens de 
loopbaan van de werknemer moeten controleren. 
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De RSZPPO zou ook een controle moeten instellen waarbij de betrokken werk-
nemers nauwkeurig worden geïdentificeerd om de Maribel-tegemoetkomingen 
adequaat te kunnen storten volgens het type werknemer en om die tegemoet-
komingen te beperken tot de loonkosten. 

Om er zeker van te zijn dat het systeem van de sociale Maribel extra banen finan-
ciert zonder dat die in de plaats komen van bestaand personeel, is het Rekenhof 
van oordeel dat een prioritaire doelstelling van het systeem zou moeten zijn te 
controleren of de werknemers van de sociale Maribel effectief in dienst worden 
genomen en ook in dienst blijven zolang de financiering loopt. Het beveelt ook 
aan jaarlijks specifiek te controleren of de Maribel-tegemoetkomingen leiden tot 
een gelijkwaardige stijging van het aantal banen, of in geval van een daling, dat 
de werkgever een aanvraag tot afwijking heeft ingediend. 

Omdat de tegemoetkomingen van de sociale Maribel vaak onvoldoende zijn om 
de volledige loonkosten van de werknemer te dekken, moeten de werkgevers die 
zelf meefinancieren of aanvullende steun zoeken. Om te vermijden dat het geheel 
van de Maribel-tegemoetkomingen en van die steun hoger uitkomt dan de loon-
kosten van de werknemer, beveelt het Rekenhof aan een procedure uit te werken 
waarbij de werkgever ertoe wordt verplicht het beheerscomité van het fonds 
openbare sociale Maribel op de hoogte te brengen van cofinanciering. 

Om te vermijden dat het loon dubbel gesubsidieerd wordt, is het Rekenhof van 
oordeel dat de RSZPPO bij de RVA zou moeten navragen welke activerings-
premies voor werkloosheid deze dienst toekent. 

Om de openbare middelen optimaal te kunnen inzetten, beveelt het Rekenhof  
tot slot aan dat de RSZPPO de administraties van de gemeenschappen en de 
gewesten systematisch op de hoogte zou brengen van de toegekende sociale 
Maribel-tegemoetkomingen.

In hun antwoord verklaren de minister van Sociale Zaken en de minister van Werk 
dat een pakket maatregelen zal worden genomen dat is geïnspireerd door de 
aanbevelingen van het Rekenhof. Die maatregelen streven naar een beter beheer 
van en een betere controle op de sociale Maribel in de overheidssector.

Ook verbinden de ministers zich ertoe de reglementering over de vaststelling van 
de dotatie te verduidelijken mocht dat nodig blijken. 
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Inleiding

Sociale Maribel: beschrijving en toepassingsgebied

Het systeem van de sociale Maribel, opgestart in 1997, past binnen de bevorde-
ring van de werkgelegenheid in de private en de openbare non-profitsector. Het 
heeft tot doel nieuwe banen te creëren in de sector van de gezondheidszorg, de 
maatschappelijke dienstverlening en de cultuur, om het probleem van de hoge 
werkbelasting voor de werknemers in de non-profitsector op te lossen. 

De sociale Maribel van de privésector heeft betrekking op de werkgevers waar-
van de werknemers ressorteren onder een van de de paritaire comités of sub-
comités die in de reglementering worden opgesomd1. 

De openbare sociale Maribel geldt voor alle werkgevers die een activiteit uit-
oefenen onder één van de NACE-codes (Nomenclatuur van de Economische 
Activiteiten in de Europese Gemeenschap) vermeld in de reglementering2. Het 
gaat niet enkel om de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten die bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheids-
diensten (RSZPPO) zijn aangesloten, maar ook om openbare ziekenhuizen en 
enkele instellingen of openbare diensten die bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ) zijn aangesloten en die met naam worden vermeld in de regle-
mentering. Nagenoeg de helft van de gemeentebesturen van België en de meeste 
OCMW’s en ziekenhuizen maken er gebruik van.

De openbare sociale Maribel is ook van toepassing op de 3.669 personeelsleden 
van de diensten die op gemeenschapsniveau bevoegd zijn voor de jeugdbescher-
ming, kinderopvang, sport en cultuur.

Financiering

De financiering van de sociale Maribel is gebaseerd op een driemaandelijkse  
forfaitaire inhouding (op dit moment 365 euro3) op de werkgeversbijdragen in de 
non-profitsector van de gezondheidszorg, de sociale actie en de cultuur. 

De rechtsgrond voor die inhouding is artikel 35, § 5, van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 
dat bepaalt: “De Koning kan […] een forfaitaire vermindering van de werk
geversbijdrage toekennen aan de werkgevers uit de social profitsector […] per 
werknemer en per kwartaal.” Hetzelfde artikel preciseert dat de opbrengst van 
die bijdrageverminderingen wordt besteed aan het creëren van extra banen. 

De wet kwalificeert de werkgeversbijdrage voor de sociale Maribel als een “bij-
dragevermindering”. In werkelijkheid gaat het om een forfaitaire inhouding op 
sociale bijdragen die de werkgevers van de betrokken sectoren moeten betalen 
voor werknemers die minstens halftijds in dienst zijn4. Die inhoudingen komen 
terecht in de sectorfondsen van de sociale Maribel die de indienstneming van 
nieuwe werknemers in die sectoren (geheel of gedeeltelijk) financieren. 

1 Artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de 
bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

2 Artikel 1, 2°.
3 Artikel 2, § 2. De ministerraad van 22 januari 2010 heeft dit bedrag op 375,94 euro gebracht.
4 Artikel 2, § 1.
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Voor de sociale Maribel van de privésector bestaat er een sectorfonds per pari-
tair comité. 

Voor de openbare sociale Maribel worden de inhoudingen (de “bijdrageverminde-
ringen”) bij de werkgevers uit de overheidssector die aangesloten zijn bij de RSZ 
en de RSZPPO, sinds 2006 gestort in één fonds ondergebracht bij de RSZPPO. 
Er werd specifiek voor de openbare sector een beheerscomité opgericht waarin 
alle spelers uit de non-profitsector zitting hebben5.

Tegemoetkomingen ten voordele van de werkgelegenheid

Om een door een sectorfonds gefinancierde baan te kunnen genieten, moet  
de werkgever die bijdraagt aan de sociale Maribel bij dat fonds een aanvraag 
indienen, samen met het visum van de vakverenigingen die bij deze werkgever 
vertegenwoordigd zijn. Het beheerscomité van het fonds spreekt zich uit over de 
aanvragen. Volgens de regelgeving6 moet het beheerscomité een werkdocument 
opstellen en goedkeuren met de criteria voor de toekenning en de verdeling van 
de banen.

De regelgeving voorziet in twee voorafgaande voorwaarden.

Enerzijds is het totaalbedrag van de tegemoetkomingen die aan de werkgevers 
per gewest of gemeenschap kunnen worden toegekend, beperkt tot de opbrengst 
van de bijdrageverminderingen die zijn ingehouden bij de werkgevers die in dat 
gewest of die gemeenschap gevestigd zijn7.

Anderzijds is de sociale Maribel voorbehouden voor banen waarvan de maximum 
brutoloonkosten tijdens de loopbaan niet uitstijgen boven die van een A1-ver-
pleegkundige, d.i. momenteel 74.593,17 euro8. 

In de openbare sector werden de algemene bepalingen van het koninklijk besluit 
van 18 juli 2002 vervolledigd door een raamakkoord9 dat de maximumbedragen 
van de tegemoetkomingen per baan vastlegt volgens de werknemerscategorieën 
(statutairen, contractuelen, logistiek assistenten10) en volgens de sectoren (alge-
meen en ziekenhuizen). Ze variëren tussen 26.772,50 en 31.532 euro per jaar. Er 
is geen indexaanpassing.

De totale loonkosten kunnen zonder beperking in de tijd door de middelen van  
de sociale Maribel worden gedekt. Als afwijking daarop laat de reglementering 
cofinanciering van die loonkosten toe voor zover de werkgever daarvan vooraf 
aangifte doet.

 5 Artikel 24.
 6 Artikel 11bis, § 2.
 7 Artikel 18.
 8 Artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 legt een maximale bruto loonkost vast van 

64.937,87 euro (niet-geïndexeerd).
 9 Raamakkoord van 16 december 2003 betreffende de maatregelen om de tewerkstelling in de non-

profitsector te bevorderen. Dit raamakkoord werd gesloten overeenkomstig de wet van 19 decem-
ber 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar perso-
neel, met toepassing van het bovenvermelde koninklijk besluit van 18 juli 2002.

10 De logistiek assistenten worden toegewezen aan de verzorgingseenheden van de ziekenhuizen ter 
ondersteuning van het verplegend personeel om het comfort van de patiënten te verhogen
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Institutionele en financiële context

Het systeem van de sociale Maribel financiert de bevordering van de werkgele-
genheid in de non-profitsector door middel van een inhouding op de sociale bij-
dragen. Door die financiering wordt het systeem gekoppeld aan de sociale zeker-
heid, die volgens de wetten op de institutionele hervormingen11 een federale 
bevoegdheid is. 

Dit globale federale beleid voor het scheppen van banen vormt een aanvulling op 
het beleid van de gewesten12 inzake de herinschakeling van werkzoekenden. Het 
bestaat ook naast de financieringen die de gemeenschappen en de gewesten 
toekennen vanuit de bevoegdheden die ze hebben gekregen door de bijzondere 
wetten tot hervorming van de instellingen voor de culturele en persoonsgebonden 
materies13. 

De instellingen die actief zijn in de non-profitsector kunnen bijgevolg voor een-
zelfde werknemer tegemoetkomingen krijgen van de federale overheid, de gewes-
ten en de gemeenschappen. 

Balans van de openbare sociale Maribel

Op 1 januari 2010 werden, volgens de RSZPPO, 8.822 banen, uitgedrukt in vol-
tijdse equivalenten (VTE), gefinancierd door de openbare sociale Maribel, zowel 
voor de werkgevers aangesloten bij de RSZPPO als voor de openbare werk gevers 
aangesloten bij de RSZ. Het gaat op jaarbasis om 248.631.851,6 euro14.

De werknemers van de openbare sector RSZ vertegenwoordigen 9,6 % van de 
totale uitgaven van de openbare sociale Maribel en 8,9 % van de gecreëerde 
banen. 

De banen die in de ziekenhuissector werden gecreëerd, vertegenwoordigen 25,9 % 
van het totale aantal banen gecreëerd in de openbare sociale Maribel. 

11 Artikel 6, § 1, VI, 5e lid, 12°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en door de bijzondere wet van 
16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur.

12 De gewestelijke bevoegdheden inzake werkgelegenheid worden gedefinieerd in artikel 6, § 1, IX, 
van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980. Tot op heden heeft de Staat een residuele 
bevoegdheid in dat vlak. 

13 Artikelen 4 en 5 van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980. Voor sommige van die 
materies heeft de Franse Gemeenschap de uitoefening van haar bevoegdheden overgedragen aan 
de gewesten via de decreten II van 19 en 22 juli 1993 en III van 22 juli 1993 tot toekenning van de 
uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en 
de Franse Gemeenschapscommissie. De bevoegdheden die werden overgedragen, hebben betrek-
king op toerisme, sociale promotie, beroepsomscholing en –bijscholing, bijstand aan personen, 
gezondheidsbeleid met uitzondering van de universitaire ziekenhuizen, van het Centre hospitalier 
de l’Université de Liège, van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, opdrachten 
van het ONE, gezondheidsopvoeding, activiteiten en diensten inzake preventieve geneeskunde en 
medische schoolinspectie. 

14 Bron: RSZPPO.
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Audit van het Rekenhof

Draagwijdte van de audit

Deze audit beperkt zich tot de sociale Maribel van de overheidssector. Die onder-
scheidt zich van het systeem uit de privésector door zijn organisatie en door een 
specifiek toepassingsgebied. 

De audit onderzoekt de volgende vier vragen, die in hoofdzaak zijn toegespitst op 
het financieringsmechanisme van het systeem, de impact ervan op de creatie van 
banen en de kwaliteit van de administratieve en financiële opvolging: 

1. Worden de verminderingen van de bijdragen die de werkgevers aan het 
fonds sociale Maribel storten, correct berekend? 

2. Hoe worden de ontvangsten van de openbare sociale Maribel bestemd? 

3. Beantwoorden de financiële tegemoetkomingen voor werkgevers aan de 
reglementering? 

4. Verstrekken de gegevens die de RSZPPO vergaart betrouwbare, volledige 
en geactualiseerde informatie over de uitgaven en ontvangsten van het 
sectorfonds van de openbare non-profitsector en over de extra banen die 
door die tegemoetkomingen worden gecreëerd?

De eerste twee vragen komen aan bod in het eerste hoofdstuk, dat een financiële 
balans van het systeem opmaakt en de evolutie van de financieringsprincipes 
analyseert. 

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de regelmatigheid van de tegemoet-
komingen. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt de kwaliteit van de informatie die de RSZPPO ver-
strekt. 

Hoofdstuk 4 bevat tot slot de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof. 

De audit heeft rekening gehouden met de financiële tegemoetkomingen van de 
gemeenschappen en de gewesten om een vollediger beeld te geven van de ver-
schillende financieringen voor werkgevers die tegemoetkomingen van de sociale 
Maribel genieten.

Onderzoeksmethode

Voor deze audit werd de regelgeving onderzocht, samen met de voorbereidende 
parlementaire werkzaamheden. Het onderzoek omvatte ook de normen van het 
beheerscomité van de openbare sociale Maribel.

Daarnaast werden interviews gehouden met de ambtenaren die het fonds van de 
sociale Maribel administratief en financieel beheren (RSZPPO, RSZ en FOD 
Werkgelegenheid).

Tot slot werd de naleving van de verplichtingen uit de regelgeving onderzocht op 
basis van elektronische gegevens uit de multifunctionele socialezekerheidsaan-
gifte van de werkgevers en werknemers uit de sociale Maribel en door een onder-
zoek van de jaarlijkse financiële afrekeningen van die werkgevers, ter beschikking 
bij de RSZPPO.
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Tijdschema

20 november 2008 opdrachtbrief aan de minister van Werk, aan de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de voorzitter van 
het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, aan de administrateur-generaal van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en aan de admi-
nistrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zeker-
heid (RSZ). 

5 augustus 2009 verzending van het voorontwerp van verslag aan de voor-
zitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, aan de administrateur-generaal 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinci-
ale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en aan de 
administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ)

September 2009 ontvangst van de antwoorden van de betrokken administra-
ties: brief van de administrateur-generaal van de RSZPPO 
(1 september 2009) en van de voorzitter van het directieco-
mité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over-
leg (3 september 2009)

15 oktober 2009 verzending van het ontwerpverslag aan de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van 
Werk en Gelijke Kansen.

27 november 2009 ontvangst van het gezamenlijke antwoord van de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van de minister 
van Werk en Gelijke Kansen.
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Hoofdstuk 1 
Financiering van de openbare sociale Maribel

1.1 Ontvangsten van de sociale Maribel

Het fonds van de openbare sociale Maribel wordt momenteel gefinancierd door 
een inhouding die de RSZPPO en de RSZ uitvoeren op de werkgeversbijdragen 
bestemd voor het Globaal Beheer van de sociale zekerheid. 

Die inhouding (“bijdragevermindering”) gebeurt op de werkgeversbijdragen voor 
alle werknemers binnen het toepassingsgebied van de reglementering en waar-
van de arbeidsregeling minstens 50 % van een voltijdse betrekking vertegen-
woordigt15. 

Sinds de oprichting van de sociale Maribel is deze “vermindering”, die wordt 
berekend per werknemer, sterk gestegen. Van 80,57 euro per trimester in 1997 
is ze als volgt geëvolueerd sinds 2003:

Tabel 1 – Evolutie van de vermindering voor de sociale Maribel (in euro)16

1 januari 2003 1 juli 2004 1 januari 2005 1 januari 2007 1 januari 2010

288,18 332 354,92 365 375,94

Het bedrag wordt berekend op het geheel van de werkgeversbijdragen die de 
werkgevers aangesloten bij de RSZ en de RSZPPO moeten betalen voor elke 
werknemer. De vermindering heeft voorrang op andere bijdrageverminderingen17. 
De werkgever mag bijgevolg slechts andere bijdrageverminderingen genieten  
als er na de Maribel-inhouding nog een voldoende bedrag aan verschuldigde bij-
dragen overblijft. 

Bovendien gelden bepaalde beperkingen voor de cumulatie van de Maribel-
inhouding met andere bijdrageverminderingen. De Maribel-inhouding is slechts 
cumuleerbaar met één enkele “doelgroepvermindering18” of één enkele andere 
vermindering van de werkgeversbijdrage. 

Voor de bij de RSZ aangesloten werkgevers wordt voor de “doelgroepwerk-
nemers” die de programma’s Activa, Sine19 of beroepsovergang genieten echter 
geen bijdrage voor de sociale Maribel meer betaald sinds 1 juli 200420. Daardoor 
kunnen de werkgevers volledig de rechtstreekse bijdrageverminderingen genieten 
die bij die programma’s horen21. 

15 Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.
16 Artikel 2, § 2, van het bovenvermelde koninklijk besluit.
17 Artikel 2, § 4, 2°, van het bovenvermelde koninklijk besluit.
18 Volgens hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 gaat het om de 

groepen “eerste aanwerving”, “jonge werknemers”, “oudere werknemers”, “langdurig werkzoeken-
den”, “collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek” of “herstructurering”.

19 Specifiek programma voor herinschakeling van heel moeilijk te plaatsen werklozen in de sociale 
economie.

20 Doelgroepverminderingen beoogd in hoofdstuk III van titel III van het koninklijk besluit van 16 mei 
2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002, 
of beoogd in de artikelen 58, 59, 62, 64, 64 bis, 67, 68, van het bovenvermelde koninklijk besluit. 
De provinciale en plaatselijke overheidsdiensten kunnen slechts twee doelgroepverminderingen 
genieten, namelijk die voor langdurig werkzoekenden en die voor jonge werknemers. 

21 Artikel 1, 1°, koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
18 juli 2002. 
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De werkgevers die zijn aangesloten bij de RZSPPO kwamen daarentegen niet in 
aanmerking voor die bepaling, om de financiering van het fonds sociale Maribel te 
vrijwaren. Ze krijgen de doelgroepvermindering enkel als er een saldo overblijft na 
de berekening van de bijdragevermindering voor de sociale Maribel. 

1.2 Dotatiesysteem

1.2.1 Historisch overzicht

Tussen 1997 en 2003 beperkte de RSZPPO de uitgaven van de sociale Maribel 
in verhouding tot de ontvangsten die op de sociale bijdragen werden ingehouden. 
Die toestand deed problemen rijzen op het vlak van het administratief beheer en 
zette een rem op de werking van de sociale Maribel, omdat de ontvangsten pas 
nauwkeurig bekend waren na de verwerking van de socialezekerheidsaangiften. 
Met dat systeem konden de beschikbare middelen niet optimaal worden toe-
gewezen. 

Zo beschikte het fonds van de sociale Maribel bij de RSZPPO op 31 decem-
ber 2001 over een beschikbaar saldo van nagenoeg 78 miljoen euro. Het meren-
deel ervan werd bestemd voor het opleidingsproject voor verpleegkundigen dat 
aan bod komt in punt 1.5 van dit verslag. 

Om het financieel beheer van de sociale Maribel te vergemakkelijken, heeft de 
Koning vanaf 1 januari 2003 een dotatiesysteem ingesteld22. Dat systeem werd 
initieel enkel voor de privésector toegepast en de openbare sector aangesloten 
bij de RSZ. Vanaf 1 januari 2004 werd het verruimd naar de RSZPPO. 

Via de financiering door een dotatie, die wordt beschouwd als een uitgaven-
machtiging, kon het sectorfonds van de RSZPPO zijn tegemoetkomingen toe-
kennen zonder te moeten wachten tot de ontvangsten boekhoudkundig waren 
vastgesteld. 

De FOD Werkgelegenheid bepaalt jaarlijks de dotaties op basis van de informatie 
die de inningsinstellingen (RSZ en RSZPPO) overzenden, waarna de dotaties in 
een koninklijk besluit worden opgenomen. 

Aanvankelijk waren er drie afzonderlijke dotaties voor de openbare sociale Maribel: 
de dotatie voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de 
openbare sector aangesloten bij de RSZ, de dotatie voor de openbare sector 
(exclusief de ziekenhuizen) aangesloten bij de RSZ en de dotatie van de open-
bare sector aangesloten bij de RSZPPO (ziekenhuizen en algemene sector).  
Sinds 2006 zijn die drie dotaties samengesmolten tot één dotatie aan het fonds 
openbare sociale Maribel23. 

Tot 2007 werd de dotatie als voorlopig beschouwd en moest ze achteraf worden 
geregulariseerd. Voor de openbare sector die bij de RSZPPO is aangesloten, 
werd de voorlopige dotatie echter nooit aangepast en was ze zodoende definitief. 
Omgekeerd werden wel regularisaties uitgevoerd voor de voorlopige dotatie voor 
de openbare sector aangesloten bij de RSZ. Sinds 2007 bevat de reglementering 
geen regularisatiemechanisme meer voor de dotatie24. 

22 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.
23 Koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.
24 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 

28 februari 2007.
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1.2.2 Berekening van de dotatie

De volgende tabel geeft de evolutie weer van de nettodotaties voor de financie-
ring van extra banen in de non-profitsector25 voor de jaren 2004 tot 2006.

25 De nettodotatie stemt overeen met de brutodotatie min 0,10 % (die tot 2006 aan de FOD Werk-
gelegenheid werd toegekend en sindsdien door het Globaal Beheer wordt bewaard) en 1,20 % 
toegekend aan het fonds sociale Maribel van de openbare sector voor administratie- en perso-
neelskosten. 

26 Koninklijk besluit van 7 januari 2004 tot vaststelling, voor het eerste semester 2004, van de  
dotaties bedoeld in titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002, en koninklijk besluit van 
13 september 2004 tot vaststelling, voor het tweede semester 2004, van de dotaties bedoeld in 
titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 .

27 Koninklijk besluit van 7 maart 2005 tot vaststelling, voor het eerste semester 2005, van de dota-
ties bedoeld in titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002, en koninklijk besluit van 3 okto-
ber 2005 tot vaststelling, voor het tweede semester 2005, van de dotaties bedoeld in titel IV van 
het koninklijk besluit van 18 juli 2002 .

28 Koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot vaststelling, voor het jaar 2006, van de dotaties bedoeld 
in titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002. Het bedrag dat in het koninklijk besluit wordt 
vermeld, stemt overeen met de brutodotatie min 0,10 %.

29 Artikel 5, 3°, van het koninklijk besluit van 31 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 18 juli 2002.

30 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
18 juli 2002. 

31 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
18 juli 2002,. 

Tabel 2 – Evolutie van de nettodotaties 2004-2006 (in euro)

Nettodotaties 200426 200527 200628

Dotatie RSZPPO 157.255.381 192.184.434 195.656.009

Dotatie RSZ openbare ziekenhuizen 12.898.169 12.463.527 14.169.701

Dotatie RSZ openbare werkgevers exclusief de  
ziekenhuizen 7.934.065 7.782.953 9.485.702

Totaal 178.087.615 212.430.914 219.311.412

Voor 2004 werd de dotatie voor de bij de RSZPPO aangesloten werkgevers 
gebaseerd op een bekend gegeven, namelijk de ontvangsten die het jaar voordien 
werden geïnd29. Die voorlopige dotatie werd per semester vastgelegd. De stijging 
van het in te houden Maribel-forfait op 1 juli 2004 werd verwerkt in de bereke-
ning van de dotatie van het tweede semester 2004. 

Voor 2005 werd de voorlopige semestriële dotatie eveneens gebaseerd op de 
Maribel-ontvangsten 2003, die werden aangepast op basis van het extra aantal 
voltijdse equivalenten dat sinds juli 2004 door de sociale Maribel werd gefinan-
cierd. De nieuwe werknemers doen het aantal bijdragebetalers aan het systeem 
immers toenemen, waardoor de ontvangsten stijgen. Deze berekening hield ook 
rekening met de stijging van de forfaitaire inhouding per trimester van 332 euro 
op 1 juli 2004 naar 354,92 euro op 1 januari 2005. 

Voor 2006 werd de dotatie aan de openbare sector jaarlijks30. Ze werd berekend 
op basis van het aantal werknemers die in de loop van 2004 hebben bijgedragen 
aan de sociale Maribel, waarop het bedrag van het forfait van 2006 wordt toe-
gepast31. 

De nettodotaties voor de financiering van de openbare sociale Maribel zijn van 
2007 tot 2009 als volgt geëvolueerd:
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Tabel 3 – Evolutie van de nettodotaties 2007-2009 (in euro)

Nettodotaties32 200733 200834 200935

Dotatie RSZPPO 223.621.630 226.318.669 233.390.734

Dotatie RSZ openbare ziekenhuizen 14.475.522 14.806.565 15.183.149

Dotatie RSZ openbare werkgevers exclusief  
ziekenhuizen 9.584.840 9.396.023 9.346.629

Totaal 247.681.992 250.521.257 257.920.512

32 Het in het koninklijk besluit vermelde bedrag stemt overeen met de dotatie min 0,10 % die bij het 
Globaal Beheer blijft.

33 Koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot vaststelling, voor het jaar 2007, van de dotaties bedoeld 
in titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.

34 Koninklijk besluit van 18 januari 2008 tot vaststelling, voor het jaar 2008, van de dotaties bedoeld 
in titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.

35 Koninklijk besluit van 15 januari 2009 tot vaststelling, voor het jaar 2009, van de dotaties bedoeld 
in titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.

36 Artikel 6, § 1 tot 4, van het bovenvermelde koninklijk besluit van 18 juli 2002.
37 Voor de bij de RSZPPO aangesloten werkgevers gaat het om het aantal werknemers zoals vast-

gesteld door de statistische dienst van de RSZPPO. Voor de bij de RSZ aangesloten werkgevers 
gaat het om het aantal “halftijdse” werknemers dat de RSZ berekent en aan de FOD Werk-
gelegenheid doorgeeft. 

38 Artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002. De Ministerraad heeft dit bedrag op 
22 januari 2010 opgetrokkken tot 371,23 euro.

39 Artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.
40 Bedragen opgesteld in maart 2009 door de Smals, die de gegevens van de aangiften beheerd voor 

rekening van de RSZPPO.

De berekeningsregels van de dotatie zijn sinds 2007 grondig gewijzigd36. De 
dotatie wordt voortaan bepaald op basis van die van het voorgaande jaar, gecor-
rigeerd op basis van de evolutie van het forfait van de sociale Maribel en het 
aantal werknemers dat in de loop van de jaren N-3 en N-2 aan de Maribel heeft 
bijgedragen37. 

Om te vermijden dat de dotatie uitstijgt boven de inhoudingen (de “bijdrage-
verminderingen”), stellen de nieuwe bepalingen dat het bedrag van het forfait dat 
wordt gebruikt om de dotatie te berekenen (354,92 euro)38, lager ligt dan de  
forfaitaire Maribel-inhouding (365 euro). In die logica heeft de reglementering 
bepaald dat het verschil tussen de dotatie en de ontvangsten door het Globaal 
Beheer verworven blijft39. 

1.2.3 Vergelijking van de ontvangsten en de dotaties

Om het nieuwe dotatiesysteem uit 2004 voor de werkgevers aangesloten bij de 
RSZPPO te evalueren, heeft het Rekenhof de Maribel-ontvangsten zoals die 
resulteren uit de bijdrageverminderingen vergeleken met de dotaties. Daartoe 
heeft het Rekenhof, het overzicht van de sociale Maribelverminderingen ver-
kregen zoals dat naar voren komt in de aangiften van de sociale bijdragen van de 
werkgevers aangesloten bij de RSZPPO (DMFA-PPL)40.
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Tabel 4 – Ontvangsten van de sociale Maribelverminderingen van 
 de werkgevers aangesloten bij de RSZPPO (in euro).

Jaar Sociale  
Maribel-verminderingen

2004 165.026.853

2005 183.593.955

2006 191.939.511

2007 200.009.642

2008 202.931.948

Op basis van de gegevens van Smals kon ook het aantal werknemers per jaar 
worden geïdentificeerd die deze ontvangsten genereren.

41 De ontvangsten van de sociale Maribel moeten niet enkel de financiering van extra banen dekken 
maar ook de werkingskosten. De ontvangsten moeten dus worden vergeleken met de bruto-
dotaties. 

Tabel 5 – Aantal werknemers voor wie een sociale Maribelvermindering gebeurt

Aantal werknemers Sociale 
Maribel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Algemene sector 362.927 376.200 404.221 380.985 395.075 408.041 412.236

Ziekenhuissector 188.595 190.336 166.129 127.819 130.541 121.681 122.954

Gemengd  45.849  51.248  53.882  54.237

Totaal RSZPPO 551.522 566.536 570.350 554.653 576.864 583.604 589.427

Het Rekenhof stelt voor 2005 een daling vast van het aantal werknemers voor 
wie een bijdrage aan de sociale Maribel moet worden betaald. De RSZPPO kan 
deze daling niet verklaren, maar ze heeft wel een impact op de ontvangsten. De 
daling van de ontvangsten werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging 
van het Maribel-forfait, dat van 332 euro in 2004 steeg naar 354,92 in 2005.

De volgende tabel vergelijkt de bedragen van de ontvangsten van de verminde-
ringen op de werkgeversbijdragen voor de sociale Maribel met de brutodotaties41. 
Vanaf de oprichting van het unieke fonds in 2006 zijn ook de dotaties die de  
RSZ aan de RSZPPO stort voor de werkgevers uit de openbare sector die bij de 
RSZ zijn aangesloten, opgenomen in de tabel.

Tabel 6 – Vergelijking tussen de sociale Maribelontvangsten en de dotaties (in euro)

Jaar

Ontvangsten 
sociale Maribel 
overheidssector 

(RSZ-PPO)

Ontvangsten 
sociale Maribel 
overheidssector 

(RSZ)

Totale  
ontvangsten Bruto-dotaties

Verschil tussen 
ontvangsten en 
bruto-dotaties

2004 165.026.853  165.026.853 159.325.727 5.701.126

2005 183.593.955  183.593.955 194.713.371 − 11.119.416

2006 191.939.511 23.966.683 215.906.194 221.975.314 − 6.069.120

2007 200.009.642 24.376.970 224.386.612 250.690.276 − 26.303.664

2008 202.931.948 24.521.068 227.453.016 253.564.026 − 26.111.010
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Figuur 1 – Evolutie 2004-2008 van de ontvangsten en van de brutodotaties
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Hoewel de dotaties nooit de ontvangsten uit de bijdrageverminderingen zouden 
mogen overschrijden, stelt het Rekenhof in 2005, 2006 en vooral in 2007 en 2008 
vast dat de dotaties in totaal 64 miljoen hoger lagen dan de ontvangsten. 

In 2005 lagen de ontvangsten van de openbare sociale Maribel 11,1 miljoen euro 
lager dan de dotaties. Dat komt vooral doordat het aantal werknemers dat Maribel-
inkomsten genereert, daalde. De RSZPPO kon geen enkele hypothese naar voren 
schuiven om deze daling te verklaren. De moeilijkheden met de invoering van  
de multifunctionele socialezekerheidsaangifte (DMFA-ppl) bij de RSZPPO zijn 
misschien de oorzaak van dat probleem. 

Ondanks een voorzichtige berekening van de dotatie gebaseerd op het aantal 
betrokken werknemers in 2004 zoals dat uit de statistieken van de RSZPPO 
blijkt, lag deze dotatie voor 2006 6,1 miljoen euro hoger dan de ontvangsten van 
de sociale Maribel. Die toestand kan vooral worden verklaard doordat de bereke-
ningswijze van de dotatie ook de werknemers meerekent die niet of slechts 
gedeeltelijk bijdragen aan de forfaitaire inhouding voor de sociale Maribel. Het 
gaat om de werknemers “artikel 60”, ten laste van de OCMW’s (7,8 % van de 
werknemers die in 2007 binnen het toepassingsgebied van de sociale Maribel 
vielen) en om de gesubsidieerde contractuelen (15,5 % in 2007).

Voor 2007 vergroot het verschil tussen de ontvangsten uit de bijdrageverminde-
ringen voor de sociale Maribel en de dotatie tot 26,3 miljoen euro, terwijl de 
nieuwe berekeningsregels voor de dotatie net bedoeld waren om dat risico te 
vermijden door een bedrag in aanmerking te nemen dat lager ligt dan de for-
faitaire inhouding (354,92 euro in plaats van 365 euro), om aldus rekening te  
houden met de bijzondere situaties van werknemers van wie de bijdragebasis 
lager ligt dan het forfait van de sociale Maribel. 

De overschatting van de dotatie van 2007 komt ten eerste doordat men zich 
heeft gebaseerd op de voorgaande dotatie, die al overschat was. Vervolgens ging 
de berekening uit van een stijging, tussen 2004 en 2005, van 80.131 werknemers 
(gegevens van de dienst Statistiek van de RSZPPO) terwijl dat aantal in werke-
lijkheid met 15.697 was gedaald (gegevens Smals). 
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In 2008 beliep de brutodotatie 253.564.026 euro42, terwijl er slechts 227.453.016 euro 
aan ontvangsten was, d.i. een verschil van meer dan 26 miljoen euro. 

1.2.4 Conclusies

Bij koninklijk besluit werd in 2004 een systeem van voorlopige dotaties ingevoerd, 
die later worden geregulariseerd op basis van de opbrengst van de bijdrage-
verminderingen voor de sociale Maribel. Het Rekenhof stelt echter vast dat de 
dotatie sociale Maribel van de openbare sector die bij de RSZPPO is aangeslo-
ten, nooit is geregulariseerd. 

Sinds 2007 bevat de regelgeving bovendien geen regulariseringsmechanisme 
meer op basis van het niveau van de ontvangsten uit de bijdrageverminderingen 
voor de sociale Maribel. 

De dotaties die sinds 2004 zijn toegekend, moeten dus als definitief worden 
beschouwd. 

Daardoor vormt de dotatie, die volgens de logica van een forfait is berekend, een 
uitgavenmachtiging die los staat van de ontvangsten uit de bijdrageverminderin-
gen voor de sociale Maribel. Het wettelijke principe van de financiering met de 
opbrengst van de bijdrageverminderingen voor de sociale Maribel43 wordt bij-
gevolg niet meer in acht genomen. 

De berekening van de dotatie is herhaaldelijk gewijzigd. Uit de audit is gebleken 
dat die dotaties in 2005, 2006, 2007 en 2008 hoger lagen dan de ontvangsten uit 
de bijdrageverminderingen. Het verschil tussen de dotatie en die ontvangsten 
heeft verschillende oorzaken. 

De RSZPPO neemt voor de berekening van de dotatie, overeenkomstig het 
koninklijk besluit, alle personen in aanmerking die minstens halftijds werken en 
die binnen het toepassingsgebied van de sociale Maribel vallen. De audit toont 
echter aan dat niet al die personen een bijdragevermindering genereren die over-
eenstemt met het totaalbedrag van het forfait. Dat komt doordat voor gesubsidi-
eerde contractuelen lage werkgeversbijdragen worden betaald en dat voor werk-
nemers “artikel 60” geen enkele werkgeversbijdrage wordt geïnd. 

Het verschil kan ook worden verklaard doordat de huidige berekening is geba-
seerd op de dotatie van het jaar voordien, zonder rekening te houden met de 
evolutie van de ontvangsten zoals die voortvloeien uit de bijdrageverminderingen 
voor de sociale Maribel. Die werkwijze dreigt de scheeftrekking tussen het bedrag 
van de dotatie en de werkelijke ontvangsten jaarlijks te versterken. De bereke-
ningsregels voor de dotatie zouden ook rekening moeten houden met de evolutie 
van die ontvangsten.

42 Koninklijk besluit van 18 januari 2008 tot vaststelling, voor het jaar 2008, van de dotaties bedoeld 
in titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de 
bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.

43 Artikel 35, § 5, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid van de werknemers .
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1.3 Uitgaven 

De uitgaven van het fonds openbare sociale Maribel omvatten hoofdzakelijk de 
loonkosten van de gefinancierde banen (loon en sociale lasten). Naast die uit-
gaven bepaalt de wet van 29 juni 198144 dat verschillende sectorfondsen de  
werkingskosten (administratie- en personeelskosten) voor het beheer van de 
sociale Maribel dekken.

Tabel 7 – Evolutie van de uitgaven volgens de RSZPPO

Jaar
Uitgaven  
voor de  

werkgelegenheid45
Werkingsuitgaven Totaal uitgaven 

2004 148.403.158 2.070.346 150.473.504

2005 185.814.691 2.528.937 188.343.628

2006 211.514.304 2.885.899 214.400.203

2007 224.616.581 3.259.225 227.875.806

2008 238.994.112 3.296.586 242.290.698

Die werkingskosten omvatten aanvankelijk 0,10 % van de ontvangsten voor het 
beheer van de sociale Maribel door de FOD Werkgelegenheid en 1,20 % van het 
resterende saldo voor de sectorfondsen om hun werkingskosten te financieren. 
Door de oprichting van het fonds voor de openbare sociale Maribel in 2006 wordt 
de eerste inhouding van 0,10 % niet meer toegekend aan de FOD Werkgelegen-
heid. Het geld blijft bij het Globaal Beheer. De werkingskredieten (1,20 %)  
worden ingeschreven op de beheersbegroting van de RSZPPO en worden elk jaar 
integraal opgebruikt.

1.4.  Vergelijking van de ontvangsten en uitgaven van de  
openbare sociale Maribel 

De wet van 29 juni 1981 geeft een bijzondere bestemming aan het saldo van het 
fonds sociale Maribel (cf. punt 1.5 hieronder). De wet definieert het saldo als het 
bedrag dat op 31 december op de rekening van het fonds sociale Maribel staat. 
Dat bedrag moet het resultaat zijn van het verschil tussen de ontvangsten van de 
sociale Maribelverminderingen46 en de uitgaven.

44 Artikel 35, § 5, D, van de bovenvermelde wet van 29 juni 1981.
45 De cijfers voor 2004 en 2005 omvatten alleen de uitgaven voor banen in openbare entiteiten die 

zijn aangesloten bij de RSZPPO en omvatten dus niet de uitgaven van de openbare entiteiten 
aangesloten bij de RSZ.

46 Artikel 35, § 5, E, van voornoemde wet.
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Tabel 8 – Evolutie van het saldo van de ontvangsten uit bijdrageverminderingen in vergelijking met 
 de uitgaven (in euro)

Jaar
Ontvangsten uit 

bijdrage- 
verminderingen47

Uitgaven voor  
de financiering 

van de 
werkgelegenheid 

Werkingsuitgaven Totaal uitgaven48
Saldo: 

ontvangsten –  
uitgaven

2004 165.026.853 148.403.158 2.070.346 150.473.504 14.553.349

2005 183.593.955 185.814.691 2.528.937 188.343.628 − 4.749.673

2006 215.906.194 211.514.304 2.885.899 214.400.203 1.505.991

2007 224.386.612 224.616.581 3.259.225 227.875.806 − 3.489.194 

2008 227.453.016 238.994.112 3.296.586 242.290.698 − 14.837.682

47 Bron: Smals.
48 Bron: RSZPPO. De uitgaven staan bij het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht het jaar 

waarin ze effectief zijn verricht.
49 De RSZPPO behoudt de bijdrageontvangsten die nodig zijn voor de takken van de sociale zeker-

heid die hij zelf beheert, zoals de pensioenen en de kinderbijslag.
50 Artikel 35, § 5, E, van de voornoemde wet van 29 juni 1981.

De tabel toont aan dat, met uitzondering van de jaren 2004 en 2006, de uitgaven 
hoger waren dan de ontvangsten uit bijdrageverminderingen voor de sociale 
Maribel. 

Die situatie is te verklaren doordat de uitgaven zich in het dotatiesysteem niet 
meer beperken tot de ontvangsten van de bijdrageverminderingen voor de sociale 
Maribel maar tot de dotatie die gestort wordt aan de openbare sociale Maribel. 
Die is hoger dan het bedrag van die ontvangsten, zoals hiervoor werd uiteengezet 
in punt 1.2.3.

De RSZPPO, die een onderdeel vormt van het Globaal Beheer van de sociale 
zekerheid, moet aan de RSZ het leeuwendeel van de bijdragen doorstorten die bij 
de aangesloten werkgevers werden geïnd49. Sinds de invoering van het dotatie-
systeem houdt de RSZPPO het bedrag van de dotatie in op het totale bedrag van 
de sociale bijdragen die hij bij zijn aangesloten werkgevers int. Als de dotatie de 
ontvangsten uit de bijdrageverminderingen voor de sociale Maribel overschrijdt, 
is het bedrag dat aan het Globaal Beheer wordt doorgestort, lager dan het zou 
moeten zijn. Voor de periode 2004-2008 is zo een deel van de ontvangsten van 
de algemene bijdragen (7 miljoen euro) gebruikt om de uitgaven van de sociale 
Maribel te financieren. 

1.5  Berekening en bestemming van het saldo van het fonds  
sociale Maribel van de overheidssector 

Volgens de wet van 29 juni 198150 mogen de sectorfondsen 5 % behouden van 
het bedrag dat op 31 december op hun rekening staat, inclusief de intresten. De 
rest moet op beslissing van de ministers van Werk, Sociale Zaken en Volks-
gezondheid worden gebruikt voor de financiering van opleidingsprojecten. Het 
saldo moet worden teruggestort aan het Globaal Beheer van de loontrekkende 
werknemers. 
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Zoals in punt 1.4 werd vastgesteld, blijkt uit de vergelijking van de werkelijke 
ontvangsten (bijdrageverminderingen voor de sociale Maribel) met de uitgaven 
dat er in 2005, 2007 en 2008 geen saldo was. Doordat het bedrag van de dotatie 
moet worden gezien als een uitgavenmachtiging, los van de ontvangsten uit de 
bijdrageverminderingen, stelt de RSZPPO het beschikbare saldo op het einde van 
het jaar echter vast door het verschil te berekenen tussen de dotatie en het 
bedrag dat noodzakelijk wordt geacht voor de financiering van de banen.

Tabel 9 – Evolutie van het saldo van de dotaties in vergelijking met de uitgaven 
 (in euro)

Jaar Nettodotatie
Uitgaven voor  

de financiering van  
de banen 

Saldo

2004 157.255.381 148.403.158 8.852.223

2005 192.184.434 185.814.691 6.369.743

2006 219.311.412 211.514.304 7.797.108

2007 247.681.993 224.616.581 23.065.412

2008 250.521.256 238.994.112 11.527.144

Door het saldo op die manier te berekenen, konden in de periode 2004-2008 
financiële middelen worden vrijgemaakt ten belope van 57 miljoen euro, een 
bedrag dat integraal besteed werd aan het openbare deel van het “Project 600”. 
Dat project biedt leden van het verzorgend personeel de mogelijkheid om, met 
behoud van loon, een opleiding voor verpleegkundigen van maximaal drie jaar te 
volgen51. De werkgever ontvangt een tegemoetkoming voor de vervanger van de 
persoon die in opleiding is52. 

Aangezien alle beschikbare middelen aan dat project werden besteed, is geen 
enkel bedrag teruggevloeid naar het Globaal Beheer van de sociale zekerheid als 
niet-gebruikte dotatie. 

Het Rekenhof stelt vast dat de middelen die aldus aan het opleidingsproject voor 
verpleegkundigen besteed werden, voor een deel het resultaat zijn van de methode 
om het saldo van het fonds te berekenen. Die is gebaseerd op de dotatie en niet 
op de werkelijke ontvangsten. Sinds 2005 zijn de berekende saldi hoger dan het 
werkelijke saldo, waardoor de middelen die aan het project zijn besteed in feite 
gedragen worden door de middelen van het Globaal Beheer van de loontrekkende 
werknemers. Bovendien is het gebruik van die middelen voor de opleiding voor 
verpleegkundigen niet ingeschreven op de begroting.

51 Tot in 2008 moesten de betrokken werknemers een inschrijvingsformulier indienen bij de cel 
“Opleiding 600” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu. Sinds-
dien gebeurt de selectie en de administratieve afhandeling van de kandidaturen in het kader van 
het project van de opleiding van verpleegkundigen bij de RSZPPO.

52 Die tegemoetkoming stemt overeen met de tegemoetkoming zoals bepaald in het raamakkoord van 
16 december 2003 voor de ziekenhuissector, namelijk 31.532 euro per jaar voor één VTE.
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1.6  Boekhouding van het sectorfonds van de openbare sociale 
Maribel 

In 2006 werd één enkel sectorfonds opgericht voor de volledige openbare sector53. 
De regels voor het beheer van het fonds54 bepalen dat het gefinancierd wordt met 
de opbrengst van de bijdrageverminderingen voor de sociale-Maribel die aan  
alle werkgevers uit de openbare sector (aangesloten bij de RSZ en de RSZPPO) 
worden toegekend. Het beheerscomité beslist over de bestemming van het deel 
van de opbrengst van de bijdrageverminderingen dat beschikbaar is voor de finan-
ciering van de Maribel-banen. Onterecht betaalde tegemoetkomingen worden bij 
de openbare werkgevers teruggevorderd door het terugvorderingsfonds55.

Volgens de wet moet de boekhouding van het sectorfonds de volgende rubrieken 
bevatten:

1. een rubriek voor de werkingskosten;

2. een rubriek voor de administratie- en de personeelskosten;

3. een rubriek voor de financiering van de banen;

4. een rubriek voor het project van de opleiding voor verpleegkundigen.

Uiterlijk op 30 juni moeten de ministers een afschrift ontvangen van de jaarreke-
ning van het afgelopen jaar, alsook een kastoestand op 31 december van het 
afgelopen jaar56. Die documenten moeten gecertificeerd zijn door een revisor 
aangewezen door het beheerscomité van de RSZPPO.

Naar aanleiding van zijn onderzoek van de initiële versie van de sociale Maribel in 
200257, had het Rekenhof voor de openbare sector RSZPPO gepleit voor een 
geïndividualiseerd beheer van het fonds sociale Maribel binnen de boekhouding 
van de RSZPPO en voor de opening van een specifieke bankrekening. 

Bij de huidige audit werd vastgesteld dat er specifieke financiële rekeningen 
bestaan voor de sector van de ziekenhuizen, voor de algemene sector, voor de 
terugvorderingen en voor de opleiding voor verpleegkundigen. 

Op het ogenblik van deze audit was voor het beheer van het fonds geen afzon-
derlijke balans opgemaakt. Een soortgelijke balans voor de openbare sociale 
Maribel voor het jaar 2008 is echter wel voorgesteld aan het beheerscomité van 
de RSZPPO in juli 2009.

Het Rekenhof heeft bovendien vastgesteld dat de bewegingen op de financiële 
rekeningen niet gestaafd zijn door de nodige verantwoordingsstukken die een 
transparant beeld zouden moeten geven van de werking van de sociale Maribel, 
met name van de overdrachten vanuit de algemene rekening van de sociale bij-
dragen van de werkgevers.

Het hof heeft in dat opzicht aangestipt dat de financiële rekening van het terug-
vorderingsfonds op 23 december 2008 een saldo vertoonde van 3.505.073,28 euro, 
terwijl de verzamelstaat van de ontvangsten en uitgaven zoals opgesteld door de 
RSZPPO slechts 33.587,34 euro vermeldde op 31 oktober 2008. 

53 Koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het voornoemde koninklijk besluit van 
18 juli 2002.

54 Artikel 35, § 5, C, 2°, a, van de voornoemde wet van 29 juni 1981.
55 Artikel 35, § 5, C, 2°, b, van de voornoemde wet van 29 juni 1981, zoals gewijzigd door de program-

mawet. 
56 Ibidem, artikel 35, § 5, D.
57 Rekenhof, “Onderzoek van het systeem voor de vermindering van de sociale bijdragen in de non-

profitsector (Sociale Maribel)”, 159e Boek, Deel I, p. 211-222. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De middelen op de financiële rekening komen van een overdracht van 
4.401.355,03 euro op 17 januari 2005 vanuit de algemene rekening van de sociale 
bijdragen. Er is echter geen enkel verantwoordingsstuk dat de reden voor die 
overdracht verklaart. De dienst boekhouding kon geen bijkomende inlichtingen 
verschaffen.

1.7 Conclusies

De wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zeker-
heid voor werknemers baseert de financiering van de sociale-Maribelbanen op de 
bijdrageontvangsten die daartoe geïnd worden bij de werkgevers. Sinds 2004 
wordt de sociale Maribel, zoals die door de reglementering wordt georganiseerd, 
echter niet langer gefinancierd met de inhoudingen op de werkgeversbijdragen, 
maar met een dotatiesysteem. Aangezien die dotatie niet geregulariseerd wordt 
op basis van de ontvangsten uit de inhoudingen op de bijdragen, is de aard van 
de financiering van de sociale Maribel grondig gewijzigd. 

In de periode 2004-2008 heeft het totale bedrag van de dotaties bovendien de 
ontvangsten die voor de openbare sociale Maribel werden geïnd, overschreden 
met 64 miljoen euro. De RSZPPO heeft die bijkomende middelen ingehouden op 
het deel van de sociale bijdragen dat de dienst moest doorstorten aan het Globaal 
Beheer. Die bijkomende ontvangsten werden gebruikt voor banen (7 miljoen euro) 
en voor het openbare deel van het opleidingsproject voor verpleegkundigen 
(57 miljoen euro). 

Opdat het bedrag van de dotatie niet hoger zou liggen dan de geïnde ontvang-
sten voor de openbare sociale Maribel, pleit het Rekenhof ervoor de bereke-
ningswijze van de dotatie te herzien. Daarbij zou rekening moeten worden gehou-
den met zo actueel mogelijke gegevens, meer bepaald over het aantal werknemers 
dat onder de toepassing van de sociale Maribel valt en over diegenen ervan die 
wegens hun bijzondere statuut niet of slechts gedeeltelijk bijdragen tot de ont-
vangsten van de sociale Maribel. Door het bedrag van de dotatie jaarlijks te 
vergelijken met de werkelijke ontvangsten, zouden de hypotheses kunnen wor-
den bijgestuurd op basis waarvan de komende dotatie wordt berekend. 

Bovendien heeft het Rekenhof vastgesteld dat de bewegingen op de financiële 
rekeningen niet gestaafd worden door de nodige verantwoordingsstukken. Het 
vraagt meer in het bijzonder dat de RSZPPO het verschil zou verantwoorden tus-
sen het bedrag op de financiële rekening van het terugvorderingsfonds en het 
bedrag dat de RSZPPO vermeldt op zijn verzamelstaat. Het Rekenhof beveelt 
aan de middelen waarover het terugvorderingsfonds beschikt (3,5 miljoen euro) 
een bestemming te geven.

1.8 Reactie van de administratie en de minsters

De RSZPPO deelt het standpunt van het Rekenhof niet en is van oordeel dat de 
financiering van de sociale Maribel uitsluitend gebaseerd is op de dotaties, onge-
acht het bedrag van de verminderingen van de sociale bijdragen die aan de werk-
gevers worden toegekend. De RSZPPO bevestigt dan ook dat de dotatie een 
uitgavenmachtiging vormt en is dan ook van oordeel dat de uitgaven voor de 
openbare sociale Maribel binnen de toegestane limieten zijn gebleven. Daarnaast 
stelt de dienst dat het dotatiesysteem onmisbaar is omdat daarmee vooraf het 
bedrag bekend is dat aan bijkomende werkgelegenheid kan worden besteed. 

Standpunt van 
de administratie
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De FOD Werkgelegenheid is van zijn kant van oordeel dat het feit dat voor de 
berekening van de dotatie een lager forfait wordt gebruikt dan het forfait dat 
wordt toegepast voor de bijdrageverminderingen voor de sociale Maribel (en dat 
voor het geheel van de werknemers) op zich een voldoende garantie vormt dat de 
dotaties (die eigenlijk een uitgavenmachtiging vormen) onder de ontvangsten uit 
de bijdrageverminderingen zullen blijven.

De ministers verbinden zich ertoe dat de problematiek van de vaststelling van de 
dotatie zal worden behandeld bij de denkoefening over een beter beheer van de 
sociale Maribel zodat de reglementering kan worden verduidelijkt als dat nodig 
is.

Het Rekenhof wenst te onderstrepen dat het geen vraagtekens plaatst bij het 
gebruik van een dotatiestelsel als beheersinstrument voor de sociale Maribel. Het 
acht het echter onontbeerlijk maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat  
het bedrag van de dotaties niet hoger is dan dat van de verminderingen van de 
bijdragen. Op die manier kan het wettelijke principe van de financiering van  
de sociale Maribel, nl. de forfaitaire bijdragevermindering per werknemer, worden 
gerespecteerd. Deze audit toont immers aan dat de huidige berekeningswijze 
voor de dotatie niet waarborgt dat dat principe wordt nageleefd en dat de dota-
ties voor de periode 2005-2008 systematisch hoger lagen dan de bijdragevermin-
deringen. Dat verschil wordt verklaard doordat het forfait voor de berekening van 
de dotatie weliswaar lager ligt dan dat voor de bijdrageverminderingen, maar dat 
het niet compenseert dat alle werknemers binnen het toepassingsveld van de 
openbare sociale Maribel worden meegerekend, terwijl sommige van die werk-
nemers in de realiteit weinig of niets tot het stelsel bijdragen.

Dat de ontvangsten uit de bijdrageverminderingen in aanmerking worden geno-
men, is ook noodzakelijk voor de toepassing van artikel 18 van het koninklijk 
besluit van 18 juli 2002. Dat laatste besluit bepaalt immers dat de financiële  
tegemoetkoming van de openbare sociale Maribel per gemeenschap of gewest 
beperkt is tot de opbrengst waarop de werkgevers die in de gemeenschap of het 
gewest gevestigd zijn, aanspraak kunnen maken met toepassing van artikel 35, 
§ 5, van de wet van 29 juni 1981.

Wat de comptabiliteit van het fonds openbare sociale Maribel betreft onder-
strepen de ministers dat de fusie van de drie fondsen tot grote veranderingen 
heeft geleid en tot de invoering van nieuwe procedures. Die laatste moeten nog 
worden verbeterd opdat het beheer van dat fonds transparanter zou worden. De 
ministers delen het Rekenhof mee dat het beheerscomité van het fonds openbare 
sociale Maribel zich al over die kwestie heeft gebogen en dat dit punt zal worden 
behandeld en opgevolgd, onder meer het door het Rekenhof vermelde verschil 
tussen het bedrag op de financiële rekening van het recuperatiefonds en het 
bedrag dat de rijksdienst in zijn samenvattende staat vermeldt.

Standpunt van 
de ministers

Standpunt van 
de ministers
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58 Verslag aan de Koning van het voornoemde koninklijk besluit van 18 juli 2002.
59 Artikel 11 bis, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 18 juli 2002. 

Hoofdstuk 2 
Financiële steun voor de werkgelegenheid

De inhoudingen op de werkgeversbijdragen voor de openbare sociale Maribel 
moeten worden gebruikt om bijkomende banen te financieren. Het beheerscomité 
van het fonds openbare Maribel verdeelt de financiële middelen over de werk-
gevers.

De reglementering legt geen bijzondere voorwaarden op aan werknemers die op 
die manier in dienst genomen worden. Het hoeft niet om werklozen gaan.

De werkgevers moeten wel diverse reglementaire voorwaarden in acht nemen, 
o.m. over de groei van het aantal banen, de effectieve indienstneming van de 
werknemers en het bedrag van de bezoldigingen. 

De audit heeft eerst de procedure onderzocht voor de verdeling van de financiële 
middelen van de sociale Maribel over de werkgevers. Vervolgens werden de con-
troleprocedures die de RSZPPO heeft ontwikkeld, geëvalueerd in het licht van de 
verplichtingen van de werkgevers.

2.1 Criteria voor tegemoetkoming van de Maribel

De reglementering van de sociale Maribel wil de werkgelegenheid in de non- 
profitsector bevorderen en aldus het probleem van de zware werklast in die  
sector aanpakken58.

Die reglementering bepaalt echter geen criteria waaraan de banen moeten  
voldoen om de voordelen van de sociale Maribel te kunnen genieten. Volgens de 
reglementering moet het beheerscomité van elk sectorfonds59 een werkdocument 
opstellen met de toekenningscriteria en de regels voor de verdeling van de  
middelen van de sociale Maribel over de kandidaat-werkgevers. Het beheers-
comité moet dus niet enkel criteria vastleggen voor de verdeling van de financiële 
middelen over de werkgevers, maar ook toekenningscriteria die geïnspireerd zijn 
op de doelstellingen van de sociale Maribel.

Het beheerscomité van het fonds van de openbare sociale Maribel heeft tot op 
heden nog geen toekenningscriteria bepaald. Sinds 2004 zijn er echter wel regels 
voor de verdeling van de middelen van de sociale Maribel over de werkgevers. 

Tot in 2003 werden de tegemoetkomingen toegekend op basis van de volgorde 
van de aanvragen. Daarna heeft het beheerscomité een voltijds equivalent toege-
kend aan elke nieuwe aanvrager. De resterende middelen werden verdeeld door 
in opeenvolgende toerbeurten één VTE toe te kennen aan elke aanvrager, te 
beginnen bij de werkgever met het kleinste aantal non-profitbanen. Die aanpak 
maakte het mogelijk om de middelen van de sociale Maribel ten dienste van de 
onderlinge solidariteit te stellen, aangezien de bijdragen van de grootste werk-
gevers gebruikt werden om tegemoetkomingen toe te kennen aan kleinere werk-
gevers. Toen er echter extra middelen vrijkwamen doordat de trimestriële inhou-
dingen in juli 2004 werden verhoogd, werd voorrang gegeven aan aanvragen die 
nog geen gunstig gevolg hadden gekregen bij gebrek aan middelen, voordat de 
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toekenningscriteria werden toegepast. Die voorrang aan lopende aanvragen is 
strijdig met een verdeling van middelen die voorrang wil verlenen aan werkgevers 
met weinig personeel. Die aanpak is later niet meer herhaald. Bij elke nieuwe 
verdeling moeten werkgevers op wier aanvraag niet werd ingegaan, hun aanvraag 
opnieuw bevestigen. Die aanvraag wordt dan op gelijke voet behandeld met de 
nieuwe aanvragen. 

Gezien de moeilijkheid om een evenwicht te bewaren tussen de werkgevers, heeft 
het beheerscomité van het fonds van de openbare sociale Maribel de administra-
tie van de RSZPPO gevraagd een tabel op te stellen met daarin het maximale 
aantal banen dat voor elke werkgever kon worden gefinancierd, rekening houdend 
met zijn totale bijdrage tot de sociale Maribel, en het aantal banen dat bij die 
werkgever gefinancierd werd door het sectorfonds. Op basis van die gegevens 
kon voor elke werkgever een ratio (“bezettingsgraad”) worden berekend die de 
bijdrage van de werkgever afweegt tegen het aantal Maribel-banen dat hij al 
kreeg toegekend.

Sinds 2005 worden de financiële middelen anders verdeeld. De banen worden in 
opeenvolgende toerbeurten toegekend naar rato van één VTE per aanvrager, te 
beginnen bij de werkgevers met een bezettingsgraad van minder dan 100 % en  
te beginnen bij het laagste percentage. Als er financiële middelen overblijven, 
worden de resterende banen toegekend aan werkgevers met een bezettingsgraad 
van meer dan 100 %, te beginnen bij de laagste percentages. Die aanpak beperkt 
het solidariteitsprincipe (de grondslag van de sociale Maribel) en voert de notie 
van terechte return in.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat bij de beslissingen tot toekenning van een 
tegemoetkoming aan een werkgever de criteria in acht worden genomen die het 
beheerscomité had goedgekeurd.

Het Rekenhof stelt vast dat het beheerscomité van het fonds van de openbare 
sociale Maribel geen toekenningscriteria heeft opgesteld voor de gefinancierde 
banen, wat de reglementering nochtans had opgedragen. Het beheerscomité 
heeft dus niet de kans gegrepen om een instrument te ontwikkelen waarmee  
het de tegemoetkomingen zou kunnen toespitsen op de banen die het best 
beantwoorden aan het gevoerde beleid. In dat opzicht beveelt het Rekenhof aan 
om op basis van de doelstellingen van de sociale Maribel criteria op te stellen 
waaraan de banen moeten beantwoorden om in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming. Alleen projecten die beantwoorden aan die criteria zouden dan 
worden behandeld volgens de verdelingsregels die het beheerscomité heeft 
goed gekeurd.

De RSZPPO herinnert eraan dat het beheerscomité verdelingscriteria heeft vast-
gelegd en preciseert dat de toekenningscriteria al worden afgebakend door het 
toepassingsgebied van de sociale Maribel (NACE-codes) en door de doelstellin-
gen omschreven in artikel 49 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 (logistieke 
assistenten in ziekenhuizen en personeel om de werkdruk te verlagen en de kwa-
liteit van de zorgverlening te verbeteren). 

Het Rekenhof is van oordeel dat de NACE-codes en artikel 49 het toepassings-
gebied en de doelstellingen van het stelsel van de sociale Maribel bepalen zonder 
de toepassingscriteria vast te stellen die worden geëist door artikel 11bis, § 2, 
van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 en die nodig zijn om de banen te kiezen 
die het best aan dit beleid beantwoorden.

Standpunt van 
de administratie
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60 Artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002. De tegemoetkomingen zijn voorbehouden voor 
jobs waarvan de loonkosten niet hoger zijn dan 64.937,84 euro (niet geïndexeerd) per jaar, wat 
overeenstemt met de maximale bruto loonkosten van een verpleegkundige van niveau A 1.

De betrokken ministers bevestigen dat het nieuwe fonds op dit ogenblik nog geen 
toekenningscriteria heeft bepaald. Ze verantwoorden dit doordat bij de fusie van 
de drie oude fondsen in 2006 de criteria die in twee van die fondsen bestonden, 
niet werden overgenomen.

De ministers wijzen erop dat het nieuwe beheerscomité van de sociale Maribel 
sinds zijn oprichting nog geen nieuwe banen heeft toegekend en daarom nog geen 
nieuwe criteria heeft vastgelegd. Ze kondigen aan dat het beheerscomité zo spoe-
dig mogelijk, en vóór de toekenning van nieuwe banen, toekenningscriteria zal 
definiëren overeenkomstig de wettelijke verplichting. Het zal daarbij de filosofie 
van de sociale Maribel naleven.

Het Rekenhof preciseert dat voor het oude fonds sociale Maribel dat door de 
RSZPPO wordt beheerd, nooit een toekenningscriterium werd vastgesteld. Het 
Rekenhof wijst erop dat wel degelijk nieuwe tegemoetkomingen voor 439 voltijds-
equivalenten werden toegekend sinds de installatie van het nieuwe beheers comité 
in januari 2008. 

2.2 Controle van de openbare sociale Maribel 

2.2.1 Controle van het loonkostenplafond 

Een werknemer die in dienst is genomen in het kader van de sociale Maribel hoeft 
niet aan specifieke voorwaarde beantwoorden. Alleen mogen zijn loonkosten op 
geen enkel moment in zijn loopbaan hoger mag zijn dan het plafond opgenomen 
in de reglementering60. 

Als het loon van een werknemer dat reglementaire plafond zou kunnen overschrij-
den, komt hij dus niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van de sociale 
Maribel.

Het formulier dat de werkgever indient om een Maribel-tegemoetkoming te krij-
gen, moet het soort baan vermelden waarvoor de financiering wordt aangevraagd, 
het arbeidsstelsel (voltijds of deeltijds) en, in een aparte kolom, de loonschaal.

De audit heeft echter aangetoond dat niet alle werkgevers de verplichting om de 
loonschaal te vermelden op dezelfde manier begrijpen. Daardoor was het niet 
altijd mogelijk te weten te komen welke loonschaal aan de betrokken functie 
gekoppeld was. In sommige gevallen werden twee bedragen vermeld (de loon-
schaal bij aanvang en de huidige loonschaal). In andere gevallen werd één enkel 
jaarbedrag ingevuld zonder te preciseren of dat de huidige loonschaal betrof van 
de persoon die men overwoog in dienst te nemen, dan wel de beginloonschaal of 
de loonschaal bij het einde van de loopbaan. Er werd evenmin vermeld of de loon-
schaal geïndexeerd was. Sommige werkgevers, tot slot, vermeldden een graad in 
plaats van een bedrag (bv. A, B of C). Het beheerscomité van het fonds open-
bare sociale Maribel gebruikt die informatie niet en vraagt geen preciseringen. De 
vermelding van de loonschaal op zich is niet voldoende om de loonkosten te ken-
nen. Die omvat behalve het loon immers ook de indexeringen en de sociale lasten. 

Standpunt van 
de betrokken 
ministers
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61 Raamakkord van 16 december 2003 betreffende de maatregelen om de tewerkstelling in de non-
profitsector te bevorderen.

62 Idem, Artikel 13, 3°, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.

De RSZPPO zou de loonkosten moeten ramen om die controle te kunnen uitvoe-
ren. De grenzen die in het raamakkoord van 16 december 200361 zijn vastgelegd 
voor de tegemoetkomingen van de sociale Maribel, garanderen immers niet dat 
het reglementaire loonplafond tijdens de loopbaan wordt nageleefd, aangezien er 
vaak sprake is van cofinanciering.

Het onderzoek van de aanvraagdossiers toont overigens aan dat enerzijds een 
steeds groter deel van de aanvragen betrekking heeft op banen met een hoge 
loonschaal, zoals juristen, directeurs van rusthuizen, informatici, kinesisten enz. 
Bij dergelijke banen dreigen de brutoloonkosten het plafond te overschrijden. 

Anderzijds bepaalt de reglementering62 dat de werkgever, na de indienstneming, 
uiterlijk op 30 april van elk jaar aan het betrokken fonds sociale Maribel een docu-
ment bezorgt waaruit blijkt dat de loonkosten van elk van zijn werknemers niet 
hoger liggen dan het plafond.

De audit heeft aangetoond dat de werkgevers zich in de praktijk niet aan die 
verplichting houden en dat het beheerscomité van het fonds openbare sociale 
Maribel geen enkele controle uitvoert.

De reglementering bepaalt de maximale loonkosten voor banen die een tege-
moetkoming van de sociale Maribel kunnen genieten. Het Rekenhof beveelt aan 
dat het beheerscomité van het fonds openbare sociale Maribel erop zou toezien 
dat die verplichting wordt nageleefd. Het pleit er in dat opzicht voor om de werk-
gevers te verplichten de loonschalen bij het begin en aan het einde van de loop-
baan nauwgezet te vermelden als ze een tegemoetkoming aanvragen. Daarmee 
kan de RSZPPO de loonkosten ramen. Het Rekenhof beveelt overigens aan om 
gedurende de hele loopbaan van de sociale Maribel-werknemer de naleving van 
het loonkostenplafond te controleren.

Wat betreft de naleving van de maximale loonkosten die een Maribelbaan mag 
bereiken, erkennen de ministers dat in het verleden sommige banen werden toe-
gewezen voor functies waarvan de loonkosten op het einde van de loopbaan dat 
maximum dreigden te overschrijden. De ministers zijn van oordeel dat die toe-
kenning weliswaar niet in overeenstemming is met het koninklijk besluit, maar dat 
dit in de praktijk tot nu toe nog nooit problemen heeft opgeleverd omdat de kos-
ten dat maximum niet hebben overstegen. De ministers verbinden zich er echter 
toe het beheerscomité te vragen aandacht aan dat probleem te besteden bij het 
toekennen van banen in de toekomst. 

2.2.2 Controle van de effectieve indienstneming van de werknemers 

In het Maribel-systeem worden eerst de tegemoetkomingen gevraagd en komt 
daarna pas de indienstneming.

Tot 2007 werd driemaandelijks een voorschot vrijgemaakt zodra het beheers-
comité de aanvraag had goedgekeurd. Daarbij werd niet nagegaan of de werk-
nemer effectief in dienst was genomen. Er moet daarbij wel worden gepreciseerd 
dat de werkgever, volgens de reglementering, na de beslissing van het beheers-
comité nog drie tot zes maanden de tijd had om de betrokken werknemer in 
dienst te nemen.

Standpunt van 
de ministers
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63 De logistiek assistenten worden ingezet bij de verzorgingsunits van de ziekenhuizen, ter onder-
steuning van het verzorgend personeel en om het comfort van de patiënten te verhogen.

De effectieve indienstneming werd gecontroleerd bij de jaarlijkse financiële 
regularisatie van een dienstjaar. De RSZPPO controleerde de datum van de 
indienstneming en de arbeidstijd die de betrokken werknemer had gepresteerd. 
Zo nodig werd er teruggevorderd. 

Tijdens de audit werden de financiële afrekeningen voor het dienstjaar 2004 geve-
rifieerd die de RSZPPO in 2006 had opgesteld. Die afrekeningen omvatten een 
totaalbedrag van 4.286.123,93 euro aan niet-verschuldigde betalingen. Uit die 
dossiers blijkt dat de terugvorderingen vaak ontstaan doordat er tijd verloopt  
tussen de eerste betaling van het voorschot en de datum van indienstneming van 
de personen die door de sociale Maribel worden gefinancierd. 

Doordat de financiële afrekeningen laattijdig werden opgesteld (in 2006, voor het 
dienstjaar 2004), is de toestand van de onterechte betalingen veroorzaakt door 
het tijdsverloop tussen de betaling en indienstneming gerekt en is de toestand 
van de onterechte betalingen bij niet-indienstneming van de werknemer ver-
ergerd.

Doordat het gestorte voorschot gelijk was aan 100 % van het driemaandelijkse 
tegemoetkomingsplafond, zijn aanzienlijke sommen aan onterechte betalingen 
ontstaan.

Sinds mei 2008 wordt op het einde van de maand die volgt op de maand waarin 
de socialezekerheidsaangifte wordt ingediend bij de RSZPPO, een voorschot 
gestort van 80 % van de driemaandelijkse tegemoetkoming voor het toegestane 
aantal VTE. Het saldo wordt voortaan gestort nadat de indienstneming is gecon-
troleerd. Zo wordt automatisch nagegaan of de werknemer in dienst is genomen 
en als dat niet het geval is, wordt het resterende saldo van 20 % niet gestort, 
wordt een onvolledig saldo gestort of wordt een gedeelte van het voorschot van 
80 % teruggevorderd. 

Als de betrokkene niet in dienst is genomen, wordt het trimestriële voorschot van 
80 % van de tegemoetkoming echter nog het hele jaar doorbetaald op basis van 
het aantal VTE dat het beheerscomité heeft toegestaan. De RSZPPO past het 
toegestane aantal VTE pas handmatig aan bij de jaarlijkse controle, op basis van 
het aantal effectief in dienst genomen VTE. Ook het bedrag van de toekomstige 
voorschotten wordt dienovereenkomstig aangepast.

2.2.3 Controle van het bedrag van de tegemoetkoming 

Het raamakkoord van 16 december 2003 voorziet in diverse forfaitaire Maribel-
tegemoetkomingen die naargelang van het statuut van de werknemer schomme-
len tussen 26.772 en 31.532 euro op jaarbasis. Voor de algemene sector wordt 
een onderscheid gemaakt tussen statutair en contractueel personeel. Voor de 
ziekenhuizen wordt een onderscheid gemaakt tussen de logistiek assistenten63 en 
de andere personeelsleden. Voor openbare werkgevers die bij de RSZ zijn aan-
gesloten, buiten de ziekenhuizen, wordt een uniek forfait toegepast.

Bij het opstellen van de jaarlijkse financiële afrekeningen gaat de RSZPPO na of 
de tegemoetkoming die aan de werkgever werd gestort, afgestemd is op het  
statuut van de in dienst genomen medewerker. Voor die controle moet de werk-
nemer nauwgezet geïdentificeerd worden. 
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Tijdens de audit is uit het onderzoek van de financiële afrekeningen van het 
dienstjaar 2004 in de sector van de ziekenhuizen gebleken dat sommige werk-
gevers een aantal werknemers aangaven onder het Maribel statuut dat, in VTE, 
aanzienlijk hoger lag dan het aantal banen dat het Maribelsysteem kan financie-
ren en dat het beheerscomité van het fonds sociale Maribel had vastgelegd. In 
die gevallen kan de RSZPPO niet altijd met zekerheid uitmaken wie van het  
personeel dat als sociale Maribel is aangegeven, werkelijk de voordelen van het 
systeem mag genieten. Dat gebrek aan nauwgezette identificatie van de Maribel-
werknemers is een struikelblok bij de controle van het specifieke statuut van de 
werknemer, dat bepalend is voor het bedrag van de tegemoetkoming.

De RSZPPO meldt het Rekenhof dat hij de werkgevers die systematisch een 
aantal werknemers onder het Maribelstatuut aangeven dat ver boven het toege-
laten aantal ligt, heeft verzocht dat in de toekomst niet meer te doen.

Het Rekenhof wijst erop dat de administratie, behalve controleren of het statuut 
van de werknemer en het bedrag van de tegemoetkoming overeenstemmen, ook 
moet nagaan of de tegemoetkoming per werknemer hoogstens gelijk is aan de 
loonkosten van die werknemer. De identificatie van de werknemer is dus ook van 
fundamenteel belang om de exacte loonkosten te kennen waarmee de tegemoet-
koming van de sociale Maribel moet worden vergeleken. Door het aangehaalde 
gebrek aan identificatie kan het beheerscomité geen controle per werknemer uit-
voeren, zoals de reglementering vereist.

In de praktijk controleert de RSZPPO niet per werknemer. De dienst vergelijkt 
per werkgever de loonkosten van het voltallige Maribel-personeel met het totaal 
aan verschuldigde Maribel-tegemoetkomingen. Dat kan ertoe leiden dat de tege-
moetkoming in totaal gunstiger uitvalt voor de werkgever dan de tegemoetkoming 
die berekend zou zijn op basis van een individuele controle per werknemer.

De RSZPPO erkent dat hij een globale controle uitvoert van de loonkosten per 
werkgever. De dienst preciseert echter dat die manier van werken in bepaalde 
gevallen ook kan leiden tot een minder gunstige tegemoetkoming. 

Om het bedrag van de tegemoetkomingen die gestort worden door de sociale 
Maribel volledig en efficiënt te kunnen controleren, acht het Rekenhof het nood-
zakelijk dat de werknemers die door de Maribel worden gefinancierd, kunnen  
worden geïdentificeerd. Op die manier kan worden nagegaan of de gestorte 
tegemoetkomingen overeenstemmen met het soort werknemer (statutair, con-
tractueel of logistiek assistent) en of de tegemoetkoming van de Maribel niet 
hoger ligt dan de loonkosten.

De RSZPPO geeft aan dat hij sinds het begin bijzondere aandacht heeft besteed 
aan de identificatie van de werknemers die in dienst zijn genomen in het kader 
van de sociale Maribel, door middel van een code in de socialezekerheids-
aangifte.

Het Rekenhof herinnert er daarbij aan dat de RSZPPO uit alle werknemers voor 
wie een code Maribel op de aangifte van de sociale bijdragen wordt vermeld, 
degenen moeten worden geïdentificeerd die effectief door de sociale Maribel 
worden gefinancierd.

Standpunt van 
de administratie
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64 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.

65 Initiële versie van het artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002.
66 Artikel 50 van het voornoemde koninklijk besluit van 18 juli 2002, zoals het werd gewijzigd door het 

koninklijk besluit van 1 september 2006.
67 Idem, artikel 14.

2.2.4 Controle van de toename van het aantal banen 

Sinds de sociale Maribel werd opgericht, moet krachtens de reglementering  
worden nagegaan welke impact de Maribel-tegemoetkomingen hebben op het 
aantal banen64.

De controleregels van het aantal banen zijn mettertijd gewijzigd. 

Tussen 1997 en 2003 moest elke werkgever die het systeem genoot individueel 
meedelen dat zijn personeelsbestand was gegroeid. 

Tussen 2003 en 2006 werd het aantal banen opgevolgd per sector. De doeltref-
fendheid van het systeem werd nagegaan door het totale aantal banen te toetsen 
aan het jaar 2002, dat in de reglementering als referentiejaar werd gekozen65.  
Die evaluatie was ambitieus van opzet. Volgens het verslag aan de Koning bij  
het koninklijk besluit van 18 juli 2002, moest ze de impact van de Maribel op de 
werkgelegenheid nagaan door schommelingen in indienstnemingen of ontslagen 
te neutraliseren die te wijten waren aan een ander overheidsbeleid. In de praktijk 
werd de controle echter vereenvoudigd en werd geen rekening gehouden met de 
vele externe factoren die het aantal banen beïnvloeden.

Op basis van de verkregen gegevens kwam de RSZPPO tot het besluit dat de 
verplichte toename van het aantal banen globaal werd nagekomen in de periode 
2002-2005.

Tijdens de audit heeft het onderzoek van de financiële regularisatie van het jaar 
2004 echter aan het licht gebracht dat bij sommige werkgevers het aantal banen 
gedaald was ten opzichte van het referentiejaar 2002. De werkgevers zijn daar 
niet voor gestraft, aangezien de evolutie van de werkgelegenheid gemeten werd 
voor de hele sector en die ging algemeen in stijgende lijn. 

Sinds 2006 is het reglementair verplicht66 om voor elke werkgever a posteriori de 
groei van het aantal banen te toetsen aan het referentiejaar 2005. Als het aantal 
bijgekomen banen niet minstens gelijk is aan het aantal toegestane Maribel-tege-
moetkomingen, moet de werkgever verantwoording afleggen bij het beheers-
comité van het fonds openbare sociale Maribel. Als hij zich niet verantwoordt of 
als de daling van het aantal banen niet aanvaard wordt, moet het beheerscomité 
de tegemoetkomingen terugvorderen. 

De RSZPPO heeft het aantal banen voor het referentiejaar 2005 vastgesteld en 
de controle van de groei van de werkgelegenheid per werkgever is aan de gang.

Die individuele controles voor het jaar 2006 zouden moeten leiden tot terug-
vorderingen bij de werkgevers bij wie het aantal banen is gedaald zonder dat het 
beheerscomité dat heeft aanvaard. 

Naast de jaarlijkse controle van het aantal banen moeten de werkgevers volgens 
de reglementering een afwijking van dat stijgende aantal banen aanvragen67 zodra 
ze zich verplicht zien om hun personeelsbestand af te slanken. Die specifieke 
procedure biedt werkgevers de mogelijkheid zich te verantwoorden en toch de 
tegemoetkomingen van de sociale Maribel te blijven genieten. De reglementering 
bepaalt dat die aanvragen tot afwijking worden behandeld op basis van objec-
tieve criteria vastgelegd door het beheerscomité van het fonds sociale Maribel.



32 Bevordering van de werkgelegenheid in de openbare non-profitsector – Rekenhof, februari 2010

De criteria voor afwijkingen werden goedgekeurd in november 2002. Een eerste 
criterium is de overheveling van personeel naar een andere werkgever. Die keuze 
ligt voor de hand, aangezien het om gevallen gaat waarbij de banen niet echt 
worden geschrapt. Twee andere criteria hebben betrekking op bijzondere situa-
ties waarin een toezichthoudende overheid de financiële middelen van de werk-
gever terugschroeft of hem verplicht tot een herstructurering met inkrimping van 
het personeelsbestand.

De audit heeft vastgesteld dat de werkgevers slechts acht aanvragen tot afwijking 
hebben ingediend sinds 2002. Uit de gegevens van de RSZPPO komt nochtans 
naar voren dat bij 13,5 % van de 749 werkgevers die Maribel-steun genieten, in 
2005 individueel het aantal banen was gedaald ten opzichte van het referentiejaar 
2002. De verplichting om de daling vooraf aan te kondigen, is dus niet algemeen 
nageleefd. 

Van de acht aanvragen tot afwijking die het beheerscomité heeft onderzocht, 
heeft het er vijf goedgekeurd voor een totaal van 98,88 VTE. De geweigerde 
aanvragen hadden betrekking op 342,6 VTE. De weigeringen werden voorname-
lijk gemotiveerd doordat de vraag niet voorafging aan de schrapping van de 
banen. De aanvragen tot afwijking die het beheerscomité heeft verworpen, had-
den betrekking op het jaar 2005. Voor dat jaar voorzag de reglementering echter 
in een globale controle van de werkgelegenheid per sector, zodat de individuele 
situatie van de werkgevers geen aanleiding kon geven tot een sanctie.

Door opnieuw een individuele controle per werkgever in te voeren, heeft de rege-
ring dus haar eisen versterkt inzake de groei van het aantal banen.

Het effect van de sociale Maribel op de groei van de werkgelegenheid is op zich 
echter moeilijk te meten. Het scheppen van banen in de non-profitsector kan 
immers zowel door de sociale Maribel worden aangemoedigd als door andere 
steunmaatregelen van de federale overheid, de gemeenschappen of de gewesten. 
Het systeem waarbij van de stijging van het aantal banen kan worden afgeweken, 
is net gecreëerd om ook rekening te houden met de economische factoren die de 
algemene evolutie van de werkgelegenheid beïnvloeden. 

Om er zeker van te zijn dat het systeem bijkomende banen financiert zonder dat 
die in de plaats komen van het bestaande personeel, is het Rekenhof van oordeel 
dat, zolang de financiering loopt, een prioritaire doelstelling zou moeten zijn te 
controleren of de Maribel-werknemers effectief in dienst zijn genomen en hun 
baan behouden blijft. Voor die controles is de identificatie van de Maribel-werk-
nemers noodzakelijk.

Een specifieke jaarlijkse controle van de driemaandelijkse aangiften van de werk-
gevers zou bovendien moeten garanderen dat de Maribel-tegemoetkomingen wel 
degelijk gepaard gaan met een equivalente groei van het aantal banen of, in het 
geval van een daling, dat er een afwijking werd aangevraagd.

De ministers onderstrepen dat reeds bijzondere aandacht is uitgegaan naar de 
controle op de omvang van de tewerkstelling per werkgever, en niet per sector. 
Die lijn zal worden doorgetrokken in het kader van de opvolging van de sociale 
Maribel.

Standpunt van 
de ministers
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68 Artikel 13 van het voornoemde koninklijk besluit van 18 juli 2002.
69 Artikel 7 van het raamakkoord van 16 december 2003 betreffende de maatregelen om de tewerk-

stelling in de non-profitsector te bevorderen.
70 Die activering vertaalt zich in de toekenning van loonpremies.

2.2.5 Cofinanciering 

De sociale Maribel kan de volledige loonkosten van de bijkomende werknemer 
financieren68. De reglementering staat echter ook een cofinanciering van de loon-
kosten toe, op voorwaarde dat de werkgever dat vermeldt in zijn aanvraag tot 
tegemoetkoming van het fonds sociale Maribel.

In de praktijk blijken de maximumtegemoetkomingen van de openbare sociale 
Maribel, zoals ze vervat zijn in het raamakkoord, vaak ontoereikend om de loon-
kosten van de in dienst genomen werknemer te dekken. De werkgevers zien zich 
dus verplicht de loonkosten zelf te cofinancieren of op zoek te gaan naar bij-
komende steunmaatregelen.

Spontane aangifte van cofinancieringen 

Ondanks de reglementaire verplichting om cofinancieringen vooraf te melden, 
bevat het aanvraagformulier dat de werkgever moet invullen voor een tegemoet-
koming van de sociale Maribel, geen specifieke rubriek voor cofinancieringen. 
Bovendien omvat de reglementering geen procedure die de werkgever verplicht 
het beheerscomité van het fonds openbare sociale Maribel in te lichten over bij-
komende steunmaatregelen die hij later tijdens de loopbaan van de werknemer 
zou ontvangen.

De analyse van de gegevens van de RSZPPO voor het eerste trimester 2005 
toont aan dat in de sector van de openbare sociale Maribel 74,56 % van de Mari-
bel-banen (6525 werknemers) niet integraal door het fonds sociale Maribel ten 
laste worden genomen. Sinds 2004 heeft nochtans maar één werkgever spontaan 
een cofinanciering gemeld aan de RSZPPO. 

Dat wijst erop dat de werkgevers zich niet houden aan de verplichting om cofi-
nancieringen spontaan te melden. Het stelsel van cofinanciering vindt meer en 
meer ingang en toch heeft de RSZPPO geen enkele maatregel getroffen om die 
lacune te verhelpen. 

De RSZPPO is van oordeel dat als de werkgever een gedeelte van de loonkosten 
zelf ten laste neemt, er niet echt sprake is van cofinanciering.

Het Rekenhof herinnert eraan dat, als de loonkosten slechts gedeeltelijk worden 
gedragen door de sociale Maribel, het koninklijk besluit de werkgever verplicht 
dat aan het fonds te signaleren. Alle vormen van cofinanciering moeten dus, met 
het oog op controle, het voorwerp uitmaken van een voorafgaande verklaring.

Bepaling van het bedrag van de Maribeltegemoetkoming 

De inlichtingen over cofinanciering van de loonkosten zijn van groot belang voor 
de berekening van het bedrag van de Maribel-tegemoetkoming. Die mag immers 
niet hoger zijn dan de loonkosten van de werknemer. Die loonkosten omvatten, 
volgens het raamakkoord69, het brutoloon verhoogd met de werkgeversbijdragen 
en, in voorkomend geval, verminderd met het bedrag van de activeringspremie 
voor werklozen70 of met het leefloon en de bijdrageverminderingen toegekend 
door de RSZ of door de RSZPPO.

Standpunt van 
de administratie
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71 Decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienst-
neming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke gewestelijke en gemeenschaps-
overheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de com-
merciële sector. Dat decreet werd gewijzigd door het besluit van de Waalse regering van 
19 december 2002, het decreet van 15 mei 2003 en het programmadecreet van 3 februari 2005. 
Het werd ten uitvoer gebracht door de besluiten van de Waalse regering van 19 december 2002 
(gewijzigd op 3 juni 2004) en van 9 oktober 2003, alsook door de ministeriële besluiten van 
23 december 2003.

Om de jaarlijkse financiële regularisatie van de tegemoetkomingen uit te voeren, 
moet de RSZPPO dus geïnformeerd worden over cofinancieringen, zodat de 
dienst de loonkosten die de sociale Maribel ten laste moet nemen, correct kan 
berekenen. Zonder die controle bestaat het risico dat de sociale Maribel gedeel-
telijk loonkosten draagt die ook al gedekt wordt door andere steunmaatregelen 
van de overheid.

Het Rekenhof heeft daarom de diverse steunmaatregelen onderzocht die de over-
heid toekent aan de non-profitsector. 

Uit de audit is gebleken dat de RSZPPO de steunmaatregelen die worden toe-
gekend in de vorm van verminderingen van de sociale bijdragen (doelgroep-
verminderingen) automatisch verrekent bij de berekening van de loonkosten.

De loonpremies die op federaal en gewestelijk niveau worden toegekend in het 
kader van de activering van werklozen (premies voor gesubsidieerde contractue-
len, werknemers uit bepaalde doelgroepen enz.) moeten ook in rekening worden 
gebracht bij de berekening van de loonkosten.

Er is een manuele procedure ingevoerd voor de loonpremies die de gewes-• 
ten toekennen aan de gesubsidieerde contractuelen. De RSZPPO kan die 
werknemers gemakkelijk identificeren aan de hand van de specifieke code 
die ze krijgen in de aangifte van de sociale bijdragen. De RSZPPO kent 
het bedrag van de loonpremies die het Vlaamse en het Brusselse Gewest 
toekennen, aangezien de dienst die premies zelf stort. Het Waalse Gewest 
betaalt die premies (toegekend in het kader van de werkgelegenheidssteun 
APE)71 zelf, zodat de RSZPPO bij de werkgevers navraag moet doen naar 
het bedrag van de loonpremie die ze hebben ontvangen. 

Er bestaat echter geen procedure voor de activeringspremies voor werk-• 
lozen die de RVA op federaal niveau toekent aan bepaalde “doelgroep-
werknemers”, als aanvulling bij de verminderde bijdragen waartoe zij recht 
geven. Tijdens de audit is (op basis van de aangiften van het eerste trimes-
ter 2005) een lijst opgesteld van Maribel-werknemers van wie de werkge-
vers de verminderde “doelgroepbijdragen” genieten voor langdurig werk-
lozen. Die lijst is vervolgens bezorgd aan de RVA. Van de 38 betrokken 
werknemers heeft de RVA er 24 opgespoord die in datzelfde trimester een 
premie ontvingen gaande van 500 tot 1.500 euro. De RVA stort die premie 
aan de werknemer, waardoor de werkgever minder loon ten laste moet 
nemen. De werkgever moet die premie echter opnemen in het aangegeven 
loon dat als uitgangspunt dient voor de berekening van de sociale bijdra-
gen. De premie duikt dus niet afzonderlijk op in de aangifte van de soci-
ale bijdragen (DMFA-ppl). Zoals hiervoor al werd aangegeven, moet het 
bedrag van die activeringspremie voor werklozen echter worden afgetrok-
ken van de loonkosten. De aangegeven loonkosten van de 24 werknemers 
die een RVA-premie genoten, werd vergeleken met de Maribel-tegemoet-
koming die de werkgever in diezelfde periode ontving. In 22 gevallen bleek 
de Maribel-tegemoetkoming hoger te liggen dan de door de werkgever 
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gedragen loonkosten (na aftrek van de RVA-premie), wat dus neerkomt 
op een dubbele tegemoetkoming. Aangezien die werknemers in de DMFA 
te identificeren zijn aan de hand van de code die wijst op de toekenning 
van verminderde “doelgroepbijdragen”, is het Rekenhof van oordeel dat 
de RSZPPO systematisch navraag zou moeten doen bij de RVA om het 
bedrag van de activeringspremies voor werklozen te kennen.

Voor de herinschakeling van werklozen bestaan er ook andere gewestelijke  
premies waarover de RSZPPO geen gegevens heeft. Het raamakkoord wordt dus 
niet nageleefd en het risico op dubbele tegemoetkomingen blijft bestaan. 

Het raamakkoord regelt weliswaar de problematiek van de dubbele tegemoet-
komingen tussen Maribel en programma’s voor de activering van werklozen, maar 
heeft geen oog voor de loonsubsidies die de gemeenschappen toekennen voor de 
financiering van de activiteiten van de diverse non-profitsectoren. Zo kunnen 
werkgevers uit de non-profitsector voor hun personeelsleden zowel Maribel-tege-
moetkomingen ontvangen als andere loongebonden steunmaatregelen, zoals de 
financiële steun die Kind & Gezin en het Office de la Naissance et de l’Enfance 
(ONE) toekennen voor banen in crèches, of nog, de toelagen die de gemeen-
schappen toekennen voor het personeel van bibliotheken en sportcentra.

De RSZPPO en de gemeenschappen wisselen geen informatie uit als voor een 
baan zowel een federale als een gemeenschapstegemoetkoming wordt toege-
kend. Die situatie kan de besteding van de middelen van de gemeenschappen in 
het gedrang brengen, alsook de efficiëntie van het beleid dat in de diverse non-
profitsectoren wordt gevoerd. Als de gemeenschappen geen weet hebben van de 
federale tegemoetkomingen, kan het zijn dat ze banen subsidiëren die al gefinan-
cierd worden in het kader van de sociale Maribel en waaraan ze geen steun  
zouden hebben verleend als ze daarvan op de hoogte waren geweest.

Om het loonplafond te controleren en er zeker van te zijn dat de tegemoet-
koming van de sociale Maribel niet hoger ligt dan de loonkosten, acht het Reken-
hof het noodzakelijk dat, overeenkomstig de reglementering, de werkgevers 
vooraf elke cofinanciering zouden melden. Daartoe stelt het voor om op het aan-
vraagformulier voor de Maribel-tegemoetkoming een rubriek toe te voegen voor 
cofinancieringen en een procedure in te voeren die de werkgever verplicht om 
het beheerscomité van het fonds openbare sociale Maribel op de hoogte te bren-
gen van elke bijkomende steunmaatregel die achteraf tijdens de loopbaan van de 
werknemer zou worden toegekend.

In verband met de activeringspremies die de RVA toekent aan werklozen als  
aanvulling bij de verminderde “doelgroepbijdragen”, is het Rekenhof van oordeel 
dat de RSZPPO bij de RVA navraag zou moeten doen naar het bedrag van de 
gestorte premie, om te vermijden dat de sociale Maribel deels loonkosten subsi-
dieert die al gedekt zijn door een andere steunmaatregel van de overheid.

Tot slot beveelt het Rekenhof aan dat het beheerscomité van de openbare  
sociale Maribel, met het oog op een optimale besteding van de overheidsgelden, 
de gemeenschaps- en gewestadministraties systematisch zou informeren over 
de tegemoetkomingen die in het kader van de sociale Maribel worden toe gekend. 
Om die entiteiten correcte informatie te bezorgen, moet de RSZPPO de betrok-
ken Maribel-werknemers eerst identificeren.

De RSZPPO benadrukt de inspanningen die hij heeft gedaan om een geautoma-
tiseerde toepassing te ontwikkelen gebaseerd op de gegevens uit de DMFA-aan-
gifte, waardoor de cofinanciering efficiënter kan worden gecontroleerd. 

Standpunt van 
de administratie
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Het Rekenhof preciseert daarbij dat die toepassing niet alle overheidssteun omvat 
die werkgevers kunnen genieten en het risico van een dubbele subsidiëring van 
de loonkosten van een werknemer binnen de sociale Maribel niet wegneemt. 

Wat betreft de uitwisseling van informatie tussen de verschillende overheids-
instellingen die nodig is voor de controle, haalt de RSZPPO de moeilijkheden  
aan om een toestemming te krijgen van het sectoraal comité van de sociale zeker-
heid en van de gezondheid van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in  
het kader van de bescherming van het privéleven en met het systeem van auto-
matische gegevensoverdracht met de RVA.

Het Rekenhof is het ermee eens dat elke informatie-uitwisseling over de sociale 
zekerheid de machtiging van dat comité vereist. Het is anderzijds van oordeel dat 
de overzending van gegevens van de RVA geen bijzondere moeilijkheden zou 
mogen opleveren.

De betrokken ministers stemmen in met de aanbevelingen van het Rekenhof om 
een efficiëntere controle op de cofinanciering in te stellen en maatregelen in te 
voeren die garanderen dat de Maribeltegemoetkoming niet hoger komt te liggen 
dan de loonkosten.

De ministers verbinden zich ertoe dat de meest opportune acties zullen worden 
ondernomen om te waken over de naleving van de wettelijke bepalingen en dat 
de RSZPPO bij de RVA informatie zal inwinnen over de eventuele activerings-
premies die in het kader van de Maribelbanen worden toegekend om een dubbele 
financiering te vermijden. 

Standpunt van 
de administratie

Standpunt van 
de ministers
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72 Het gaat om het aantal halftijdse werknemers die gemiddeld aanwezig zijn elk trimester van het 
betrokken jaar.

Hoofdstuk 3 
Betrouwbaarheid, volledigheid en actuele waarde van  
de beheersgegevens die de RSZPPO aanlevert 

Dit hoofdstuk behandelt, op basis van de vaststellingen uit de voorgaande hoofd-
stukken, alle aspecten die te maken hebben met de kwaliteit van de beheersge-
gevens die de RSZPPO aanlevert.

3.1 Gegevens voor de berekening van de dotatie 

Voor de berekening van de dotatie van de openbare sociale Maribel bepaalt de 
RSZPPO het aantal werknemers die voor dat programma in aanmerking komen 
door de som te maken van alle werknemers die volgens de dienst Statistieken 
van de RSZPPO minstens halftijdse prestaties hebben geleverd onder één van de 
NACE-codes (Europese nomenclatuur) die eigen zijn aan de non-profitsector.

In het kader van de audit heeft het Rekenhof van Smals de DMFA-gegevens ont-
vangen van het aantal werknemers voor wie een bijdragevermindering voor de 
sociale Maribel is berekend.

De gegevens van de dienst Statistieken van de RSZPPO werden vergeleken met 
die van Smals en dat heeft verschillen aan het licht gebracht op het vlak van het 
aantal werknemers72:

Tabel 10 – Vergelijking van het aantal betrokken werknemers volgens de RSZPPO en Smals 

2004 2005 2006 2007

Gemiddeld aantal werknemers op basis van de  
gegevens van de dienst Statistieken van de RSZPPO 139.630 159.663 161.513 166.560

Gemiddeld aantal werknemers op basis van de  
database van Smals 142.588 139.070 144.049 145.736

Verschil in absolute waarde − 2.958 20.593 17.464 20.824

Verschil in % − 2,07 % 14,81 % 12,12 % 14,29 %

Uit de vergelijking blijkt dat de gegevens die als uitgangspunt dienden voor de 
berekening van de dotaties in de periode 2005-2007 meer dan 14 % overschat 
waren. De verschillen zijn deels te verklaren doordat de werknemers beoogd door 
“artikel 60” (bijna 13.000 in 2007) niet zijn opgenomen in de database van Smals 
omdat er geen werkgeversbijdrage verschuldigd is, terwijl diezelfde werknemers 
wel zijn opgenomen in de database van de dienst Statistieken van de RSZPPO. 

De evolutie tussen 2004 en 2005 van het aantal bijdragen genererende werk-
nemers die in de database van Smals zijn opgenomen, toont overigens een abnor-
male schommeling waar de RSZPPO geen verklaring voor had. Zo wijzen de 
gegevens van Smals op een daling van het aantal bijdragen genererende werk-
nemers in 2005 terwijl dat aantal geacht wordt voortdurend toe te nemen, aan-
gezien de nieuwe, door de sociale Maribel gefinancierde werknemers op hun beurt 
Maribel-ontvangsten genereren en dus in de database van de ontvangsten  
moeten zijn opgenomen.
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Het Rekenhof stelt vast dat de statistieken van de RSZPPO en de gegevens uit 
de door Smals beheerde socialezekerheidsaangiften aanzienlijk uiteenlopen wat 
het aantal werknemers betreft waarvoor een inhouding voor de sociale Maribel 
wordt verricht. Sinds 2005 registreert de dienst Statistieken van de RSZPPO 
een groter aantal werknemers dan het aantal waarvoor een bijdragevermindering 
voor de sociale Maribel is berekend. Aangezien het aantal werknemers, zoals de 
RSZPPO dat vaststelt, een essentieel onderdeel vormt bij de berekening van de 
dotatie, moet de oorsprong van die verschillen worden opgespoord.

Het Rekenhof wenst overigens geïnformeerd te worden over de factoren die aan 
de basis liggen van de daling van het aantal werknemers in 2005, die is vast-
gesteld in de database van Smals.

De RSZPPO is van oordeel dat een vergelijking tussen het aantal werknemers 
dat in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de dotatie en het aantal 
werknemers voor wie effectief een bijdragevermindering wordt berekend, geen 
enkele zin heeft.

Het Rekenhof brengt in herinnering dat de financiering van de sociale Maribel 
berust op bijdrageverminderingen die aan de werkgevers worden toegekend per 
werknemer en per trimester, overeenkomstig artikel 35, § 5, van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers.

3.2  Identificatie van de door de sociale Maribel gefinancierde 
werknemer 

De RSZPPO beschikt niet altijd over precieze gegevens om de werknemers te 
identificeren die gefinancierd worden met middelen van de sociale Maribel. Dat 
kan een weerslag hebben op de controles van de berekening van de loonkosten, 
op het adequate bedrag van de Maribel-tegemoetkoming en op de toegestane 
maximale loonkosten. De identificatie van de werknemer is bovendien nood-
zakelijk om het bedrag van de Maribel-tegemoetkoming te kunnen meedelen 
aan de gewest- en gemeenschapsoverheden die eveneens loonpremies kunnen 
toekennen.

Om ervoor te zorgen dat alle instanties die toelagen toekennen in de non-profit-
sector over de nodige informatie beschikken en om te garanderen dat er een 
degelijke controle komt van de verplichtingen die worden opgelegd aan werk-
gevers die Maribel-tegemoetkomingen ontvangen, beveelt het Rekenhof de  
RSZPPO aan maatregelen te nemen om werknemers die door de sociale Maribel 
worden gefinancierd, nauwgezet te identificeren.

Standpunt van 
de administratie
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Hoofdstuk 4 
Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

Het systeem van de sociale Maribel financiert sinds 1997 het scheppen van banen 
in de non-profitsector van de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstver-
lening en de cultuur door middel van een forfaitaire inhouding op de socialezeker-
heidsbijdragen van werkgevers die in dat domein actief zijn.

Voor de overheidssector worden de ontvangsten samengebracht in één enkel 
sectorfonds (“fonds openbare sociale Maribel”) dat wordt beheerd door een 
beheerscomité dat de bijkomende banen toewijst, verdeelt en financiert bij de 
werkgevers uit de non-profitsector die daartoe een aanvraag hebben ingediend. 

Op 1 januari 2010 bedroeg het aantal banen dat de openbare sociale Maribel 
financiert 8.822 VTE. Op jaarbasis stemde dat overeen met nagenoeg 248,6 mil-
joen euro.

Financiering door middel van dotatie 

De wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zeker-
heid voor werknemers baseert de financiering van de Maribel-banen op de ont-
vangsten van bijdrageverminderingen die daartoe worden berekend bij de werk-
gevers. Sinds 2004 berust de financiering van de sociale Maribel, zoals die door 
de reglementering wordt georganiseerd, echter niet langer op de opbrengst van 
de ontvangsten van de bijdrageverminderingen voor de sociale Maribel, maar op 
een systeem van dotaties.

Het Rekenhof heeft bovendien vastgesteld dat de berekeningsmethode voor de 
dotatie van de openbare sociale Maribel voor de periode 2004 tot 2008 geresul-
teerd heeft in een dotatie die hoger ligt dan de ontvangsten uit de bijdrage-
verminderingen. 

Sinds het dotatiesysteem in het leven werd geroepen, neemt de RSZPPO van het 
aandeel van de sociale bijdragen die hij aan het Globaal Beheer van de sociale 
zekerheid moet doorstorten, het bedrag van de dotatie af dat is bestemd voor  
de sociale Maribel. Dat heeft tot gevolg dat de middelen voor de openbare soci-
ale Maribel gedeeltelijk worden gedragen door de algemene bijdragen van het 
Globaal Beheer. 

Met de middelen die het Globaal Beheer niet ontvangt, in totaal 64 miljoen euro, 
worden bijkomende banen in de sociale Maribel (7 miljoen euro) en het openbare 
deel van het opleidingsproject voor verpleegkundigen (57 miljoen euro) gefinan-
cierd.
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Geen toekenningscriteria 

Het beheerscomité van het fonds openbare sociale Maribel moet vooraf toestem-
ming geven voor het scheppen van de te financieren banen. Die toestemming moet 
volgens de reglementering gebaseerd zijn op criteria voor de verdeling van de 
financiële middelen over de werkgevers en op toekenningscriteria waarin de doel-
stellingen van de sociale Maribel vervat zijn. De audit heeft aangetoond dat het 
beheerscomité regels heeft vastgelegd om de middelen van de sociale Maribel te 
verdelen over de werkgevers, maar dat daarentegen geen enkel toekenningscrite-
rium werd opgesteld. Het beheerscomité heeft dus niet de kans gegrepen om een 
instrument te ontwikkelen waarmee het de tegemoetkomingen zou kunnen toe-
spitsen op de banen die het best beantwoorden aan het gevoerde beleid. 

Controle van de reglementaire voorwaarden 

De reglementering heeft de financiering van de Maribel-banen gekoppeld aan 
bepaalde verplichtingen in verband met de loonkosten van de werknemer, de 
effectieve indienstneming van de werknemer, het bedrag van de tegemoetkoming 
en het aantal banen.

De loonkosten van een door de sociale Maribel gefinancierde werknemer mogen 
op geen enkel moment van zijn loopbaan hoger zijn dan het huidige maximumbe-
drag van 74.593,17 euro per jaar. Dat maximum zorgt ervoor dat banen met een 
te hoge loonschaal, die niet meteen beoogd worden door het beleid, niet in aan-
merking komen. De audit heeft uitgewezen dat het beheerscomité van het fonds 
openbare sociale Maribel niet controleert of dat maximum gerespecteerd wordt.

Het raamakkoord van 16 december 2003 bepaalt de maximale tegemoetkomingen 
per baan, die schommelen naargelang van het statuut van de werknemer (statu-
tair, contractueel, logistiek assistent) en naargelang van de sector (algemeen of 
ziekenhuis). Bovendien mag de Maribel-tegemoetkoming nooit hoger liggen dan 
de loonkosten van de werknemer. Uit de audit blijkt dat de RSZPPO die laatste 
controle niet uitvoert per werknemer, maar algemeen (voor alle Maribel-perso-
neelsleden van een werkgever samen). Die werkwijze kan ertoe leiden dat de 
tegemoetkoming gunstiger uitvalt voor de werkgever. 

Krachtens de reglementering moet de impact van de Maribel-tegemoetkomingen 
op de werkgelegenheid worden gemeten. De manier waarop dat gebeurt, is 
gewijzigd: de controle van de toename van het aantal banen per sector heeft 
plaatsgemaakt voor een controle per werkgever. De controle van het dienstjaar 
2006 is nog niet afgerond door de RSZPPO. Die nieuwe individuele controles per 
werkgever zouden kunnen leiden tot de terugvordering van tegemoetkomingen 
als het aantal banen is gedaald en het beheerscomité die daling niet heeft aan-
vaard. 

Cofinanciering van banen 

De maximumtegemoetkomingen van de sociale Maribel zijn vaak ontoereikend 
waardoor werkgevers de loonkosten zelf cofinancieren of op zoek te gaan naar 
bijkomende steunmaatregelen. De loonkosten van een werknemer cofinancieren 
met andere middelen dan de Maribel-tegemoetkoming is toegestaan als de werk-
gever dat meldt.
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Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het aanvraagformulier dat de werkgever moet 
invullen voor een tegemoetkoming van de sociale Maribel geen specifieke rubriek 
bevat voor cofinanciering. Bovendien is er geen procedure die de werkgever de 
mogelijkheid biedt het beheerscomité van het fonds openbare sociale Maribel 
achteraf in te lichten over bijkomende steunmaatregelen. Aan de hand van de 
informatie over cofinancieringen moet de RSZPPO nochtans de loonkosten  
die werkelijk ten laste van de werkgever vallen en die eventueel door de sociale 
Maribel kunnen worden gedragen, correct kunnen berekenen.

De audit heeft aangetoond dat de RSZPPO bij de berekening van die kosten 
rekening houdt met steun die de gewesten in de vorm van verminderde bijdragen 
en loonpremies toekennen aan gesubsidieerde contractuelen (GESCO en werk-
gelegenheidssteun). Er is echter geen procedure om rekening te houden met de 
activeringspremies voor werklozen die de RVA op federaal niveau toekent aan 
bepaalde werknemers als aanvulling bij de verminderde bijdragen. De RSZPPO 
heeft ook geen gegevens over de gewestelijke premies voor de herinschakeling 
van werklozen en de RSZPPO en de gemeenschappen wisselen geen informatie 
uit als zowel een federale Maribel-tegemoetkoming als een gemeenschapstoe-
lage wordt betaald.

Boekhouding

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er onvoldoende verantwoordingsstukken zijn 
voor de bewegingen op de financiële rekeningen. Die stukken zouden een duide-
lijk beeld moeten scheppen van de werking van de sociale Maribel.

Het Rekenhof heeft in dat opzicht aangestipt dat de financiële rekening van  
het terugvorderingsfonds op 23 december 2008 een saldo vertoonde van 
3.505.073,28 euro, terwijl de RSZPPO in zijn verzamelstaat slechts een bedrag 
van 33.587,34 euro vermeldde op 31 oktober 2008. 

Kwaliteit van de gegevens 

Het aantal werknemers dat bijdraagt tot de sociale Maribel is een essentieel 
onderdeel bij de berekening van de dotatie. Het Rekenhof heeft echter vastge-
steld dat dat aantal werknemers in de statistieken van de RSZPPO sinds 2005 
hoger is dan het aantal dat is af te leiden uit de socialezekerheidsaangiften die 
Smals beheert. De RSZPPO kon het Rekenhof geen sluitende verklaring geven 
voor dat verschil.

Uit de audit blijkt overigens dat de RSZPPO niet altijd over de precieze informa-
tie beschikte om de werknemers op te sporen die gefinancierd worden met mid-
delen van de sociale Maribel. Dat kan een weerslag hebben op de controles op 
de berekening van de loonkosten, op het adequate bedrag van de Maribel-tege-
moetkoming en op de toegestane maximale loonkosten. Die identificatie van de 
werknemer is bovendien noodzakelijk om de gewest- en gemeenschapsoverheden 
correct te kunnen informeren over de tegemoetkomingen die worden toegekend 
in het kader van de sociale Maribel.
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4.2 Aanbevelingen

Na afloop van de audit formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen.

Opdat de dotatie niet hoger zou liggen dan de ontvangsten uit bijdrage-• 
verminderingen voor de openbare sociale Maribel, moeten de berekenings-
regels van de dotatie worden herzien. Het Rekenhof pleit er daarbij voor 
om rekening te houden met zo actueel mogelijke gegevens, meer bepaald 
over het aantal werknemers dat in aanmerking komt voor een openbare 
Maribeltegemoetkoming en met diegenen ervan die wegens hun bijzon-
dere statuut niet of slechts gedeeltelijk bijdragen tot de ontvangsten van 
de sociale Maribel. Door de dotatie jaarlijks te vergelijken met de gekende 
ontvangsten uit de bijdrageverminderingen zouden de hypotheses kunnen 
worden bijgestuurd die als uitgangspunt dienen voor de berekening van 
de komende dotatie. Aangezien het aantal werknemers, zoals opgesteld 
door de RSZPPO, een essentieel onderdeel vormt bij de berekening van 
de dotatie, beveelt het Rekenhof aan de oorsprong op te sporen van de 
vastgestelde verschillen tussen het aantal werknemers in de statistieken 
van de RSZPPO en het aantal werknemers dat kan worden afgeleid uit de 
socialezekerheidsaangiften die Smals beheert.

Het Rekenhof beveelt aan dat het beheerscomité van het fonds openbare • 
sociale Maribel, naast de verdelingscriteria en overeenkomstig de regle-
mentering, toekenningscriteria zou definiëren voor de gefinancierde banen 
en dat het zich daarbij zou laten inspireren door de doelstellingen van het 
beleid. 

Aangezien de reglementering maximale loonkosten heeft bepaald voor • 
banen die in aanmerking komen voor een Maribel-tegemoetkoming, 
beveelt het Rekenhof aan dat het beheerscomité van het fonds openbare 
sociale Maribel zou toezien op de naleving van die verplichting. Het pleit 
er in dat opzicht voor om de werkgevers te verplichten de loonschaal bij 
het begin en aan het einde van de loopbaan nauwkeurig te vermelden 
op het aanvraagformulier. Op basis van die informatie kan de RSZPPO 
de loonkosten ramen. Het hof beveelt overigens aan de naleving van de 
maxima te controleren tijdens de volledige duur van de loopbaan van de 
Maribel-werknemer.

Met het oog op een volledige en efficiënte controle van het bedrag van de • 
tegemoetkoming per werknemer, beveelt het Rekenhof aan elke werkne-
mer die betrokken is bij de sociale-Maribelfinanciering, te identificeren. Op 
die manier kan worden nagegaan of de gestorte tegemoetkomingen over-
eenstemmen met het soort werknemer (statutair, contractueel of logistiek 
assistent) en of de tegemoetkoming van de Maribel niet hoger ligt dan de 
loonkosten.

Om zich ervan te vergewissen dat het systeem bijkomende banen finan-• 
ciert zonder dat die in de plaats komen van het bestaande personeel, zou 
de controle op de effectieve indienstneming van Maribel-werknemers en 
de controle op het behoud van die banen een prioritaire doelstelling moe-
ten zijn zolang de financiering loopt. Het Rekenhof beveelt ook een speci-
fieke jaarlijkse controle van de driemaandelijkse aangiften van de werkge-
vers aan om te garanderen dat de Maribel-tegemoetkomingen wel degelijk 
gepaard gaan met een equivalente groei van het aantal banen of, in het 
geval van een daling, dat er een aanvraag tot afwijking werd ingediend. 
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Om het loonplafond te controleren en na te gaan dat de tegemoetkoming • 
van de sociale Maribel niet hoger ligt dan de loonkosten, acht het Reken-
hof het noodzakelijk dat de werkgever, overeenkomstig de reglementering, 
elke cofinanciering vooraf zou melden. Daartoe stelt het Rekenhof voor 
om op het aanvraagformulier voor de Maribel-tegemoetkoming een rubriek 
toe te voegen voor cofinanciering en een procedure in te voeren die de 
werkgever verplicht om het beheerscomité van het fonds openbare sociale 
Maribel op de hoogte te brengen van elke bijkomende steunmaatregel die 
achteraf tijdens de loopbaan van de werknemer zou worden toegekend.

In verband met de activeringspremies die de RVA toekent aan werklozen • 
als aanvulling bij de verminderde “doelgroepbijdragen”, is het Rekenhof 
van oordeel dat de RSZPPO bij de RVA het bedrag van de gestorte pre-
mie zou moeten opvragen, om te vermijden dat de sociale Maribel deels 
loonkosten subsidieert die al gedekt zijn door een andere steunmaatregel 
van de overheid.

Met het oog op een optimale besteding van de overheidsgelden beveelt • 
het Rekenhof aan dat de RSZPPO de gemeenschaps- en gewestadminis-
traties systematisch zou informeren over de tegemoetkomingen die in het 
kader van de sociale Maribel worden toegekend. Om die entiteiten cor-
recte informatie te bezorgen, moet de RSZPPO de Maribel-werknemers 
eerst identificeren.

Wat de boekhouding betreft beveelt het Rekenhof aan dat de bewegin-• 
gen op de financiële rekeningen van de sociale Maribel zouden worden 
gestaafd met de nodige verantwoordingsstukken, zodat een transparant 
beeld ontstaat van de werking ervan. Het hof vraagt meer in het bijzon-
der dat de RSZPPO het verschil zou verantwoorden tussen het bedrag 
op de rekening van het terugvorderingsfonds en het bedrag dat de RSZ-
PPO vermeldde op zijn verzamelstaat. Het Rekenhof beveelt aan dat een 
bestemming zou worden gegeven aan de financiële middelen waarover het 
terugvorderingsfonds beschikt (3,5 miljoen euro).
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Eerste voorzitter 
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Regentschapsstraat 2 
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Uw brief: AG – 3.309.433 L9/L10

Betreft:  Antwoord op de audit in verband met de sociale Maribel: bevordering van 
de werkgelegenheid in de openbare non-profitsector

Mijnheer de eerste voorzitter,

Overeenkomstig artikel 5bis, 3e lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof 
sturen wij u onze reactie op de conclusies en aanbevelingen van de audit van het 
Rekenhof over de openbare sociale Maribel.

We willen u vooraf bedanken voor dit verslag. Voor ons zal het vast en zeker een 
nuttig instrument zijn bij onze verdere denkoefeningen over de manieren waarop 
het beheer van de Maribel nog kan worden verbeterd met het oog op het schep-
pen van werkgelegenheid in de openbare en private non-profitsector te bevorde-
ren. 

Wat de aanbeveling betreft over het bedrag van de dotatie in vergelijking met de 
ontvangsten uit bijdragen kunnen we enkel vaststellen dat het Rekenhof enerzijds 
en de RSZPPO en de FOD Werkgelegenheid anderzijds er een andere interpre-
tatie op nahouden voor de berekening van de dotatie. In het kader van de denk-
oefeningen om het beheer van de sociale Maribel te verbeteren, zullen we vragen 
dat die problematiek zou worden behandeld zodat de reglementering kan worden 
verduidelijkt als dat nodig is.

In verband met de toekenningscriteria voor de Maribelbanen is het juist dat het 
nieuwe fonds op dit ogenblik nog geen toekenningscriteria heeft bepaald. Dat kan 
worden verklaard doordat bij de fusie van de drie oude fondsen in 2006 de criteria 
die in twee van die fondsen bestonden, niet werden overgenomen. 

Het nieuw beheerscomité van de sociale Maribel heeft sinds zijn oprichting nog 
geen nieuwe banen moeten toekennen en heeft bijgevolg nog geen nieuwe crite-
ria vastgelegd. Het beheerscomité van de sociale Maribel heeft ons laten weten 
dat het zo vlug mogelijk, en nog vóór de toekenning van nieuwe banen, die crite-
ria ging definiëren overeenkomstig de wettelijke verplichting en met in achtne-
ming van de filosofie van de sociale Maribel. We zullen hierover waken via de 
regeringscommissaris. 

Het Rekenhof formuleert ook de aanbeveling dat het beheerscomité zou waken 
over de inachtneming van het loonkostenplafond van een Maribelbaan. 
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Het is juist dat in het verleden sommige banen werden toegewezen voor functies 
waarvan de loonkosten op het einde van de loopbaan dat bij koninklijk besluit 
vastgelegde maximum zouden overschrijden. Die toekenning is weliswaar niet in 
overeenstemming met het koninklijk besluit, maar in de feiten heeft het tot nu toe 
geen problemen gegeven omdat de kosten dat maximum niet hebben overste-
gen. 

Het gaat echter om een punt waarvoor we het beheerscomité zullen vragen er de 
nodige aandacht aan te besteden bij het toekennen van banen in de toekomst. 

Wat de problematiek van de controle van de medefinanciering van de Maribelba-
nen betreft, delen we de aanbevelingen van het Rekenhof om een meer doeltref-
fende controle in te stellen en om maatregelen in te voeren die garanderen dat de 
tegemoetkoming van de Maribel de loonkosten niet overschrijdt. 

We zullen aan de RSZPPO en aan het beheerscomité van de sociale Maribel 
vragen dat ze de meest opportune acties zouden ondernemen om te waken over 
de naleving van de wettelijke bepalingen. We zullen er in het bijzonder op toezien 
dat de RSZPPO bij de RVA informatie zal inwinnen naar eventuele activerings-
premies die in het kader van de Maribelbanen werden toegekend om dubbele 
financiering te vermijden.

De controle op het tewerkstellingsvolume per werkgever en niet per sector is een 
bijzonder aandachtspunt waaraan we reeds hebben herinnerd via de regerings-
commissaris van dat fonds. Hij zal een bijzonder aandachtspunt blijven bij de 
opvolging van de sociale Maribel.

Wat de transparantie en de duidelijkheid van de comptabiliteit voor het fonds van 
de sociale Maribel betreft, heeft de fusie van de drie fondsen tot grote verande-
ringen geleid en tot de invoering van nieuwe procedures die nog moeten worden 
verbeterd opdat het dagelijks beheer en het beheer van het beheerscomité trans-
paranter en nog duidelijker zou worden. Het beheerscomité van de sociale Mari-
bel heeft zich al over die kwestie gebogen. We zullen erover waken dat dat punt 
wordt behandeld en opgevolgd. We zullen er inzonderheid op toezien dat het door 
het Rekenhof vermelde verschil tussen het bedrag dat staat ingeschreven in de 
financiële rekening van het recuperatiefonds en het bedrag dat de rijksdienst in 
zijn samenvattende staat vermeldt, zou worden opgehelderd. 

Hoogachtend,

De vice-eersteminister, De vice-eersteminister,
minister van Sociale Zaken en minister van Werk en 
Volksgezondheid Gelijke Kansen

Laurette ONKELINX Joëlle MILQUET
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