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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Op 15 november verzonden wij vanuit alle fondsen sociale maribel een bericht i.v.m. enkele wijzigingen in 

de DmfA aangiftes, nadat wij in oktober reeds een mail hadden verzonden met een onvolledige bijlage. Via 

deze communicatie wensten wij werkgevers te informeren over de bijkomende codering die de werkgevers – 

via het sociaal secretariaat – voortaan moeten doen. De bedoeling is dat de fondsen sociale maribel op 

termijn via de RSZ de tewerkstellingen voor werknemers rechtstreeks doorkrijgen. Momenteel werken de 

diverse Maribelfondsen nog op de huidige wijze verder en wijzigt er voorlopig niets aan onze administratieve 

procedures. Als werkgever geeft u nog steeds de aanwervingen en wijzigingen in tewerkstelling door via het 

formulier ‘Sociale Maribel PC 319.01 en verwachten wij nog steeds de semestriële prestatiestaten.  

Dit jaar verdeelden de beheerders voor meer dan 267 vte aan bijkomende jobs in de sector. Wij brachten 

intussen de diverse voorzieningen  op de hoogte over de hun toegekende structurele middelen, 

toekenningsfase SM11, en willen bij deze nogmaals benadrukken dat het basisprincipe van de sociale 

maribel is om duurzame tewerkstelling te creëren. Werknemers dienen dus een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur te krijgen waardoor het arbeidsvolume in de organisatie toeneemt met minstens evenveel 

uur per week als de bijkomende toekenning. Van tal van werkgevers hebben wij echter nog geen of 

onvoldoende bijkomende tewerkstelling ontvangen en roepen hierbij op om dit zo spoedig mogelijk in orde 

te brengen. De werkgevers die geen toekenning met intekenformulier SM11 ontvingen, hoeven hieraan 

uiteraard geen gevolg te geven.  

Tijdens de zomermaanden heeft het fonds een grondige controle op de arbeidsvolumes doorgevoerd zoals 

voorgeschreven staat in het KB van 2002 met de regelgeving van de fondsen sociale maribel artikel 50. Meer 

dan 70 voorzieningen uit de sector hadden volgens de RSZ-tewerkstellingscijfers van 2016 een daling in het 

totale arbeidsvolume en werden hiervoor ter verantwoording aangeschreven. Door een toekenning voor 

bijkomende tewerkstelling, dient het totale arbeidsvolume te stijgen binnen de voorziening.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Liesbeth Herremans - Lieven Claeys – Sylvie Desfossés - Peter Vanden Driessche 

Met ondersteuning van Filip Hubloue  
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