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Mevrouw, mijnheer, 

Jaarlijks dienen de fondsen sociale Maribel een controle van het arbeidsvolume uit te voeren. Het K.B. van 

18/07/2002, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, werd sinds begin dit 

jaar op dat punt gewijzigd (artikel 50). Deze controle heeft als doel na te gaan of de dotaties ook effectief leiden 

tot een netto-aangroei van de tewerkstelling en dit a rato van de toegekende financiering. Het 

controlemechanisme voorziet in een eventuele terugvordering van de subsidiëring.  

Deze controle staat echter niet op zichzelf. Het Fonds dient immers ook te checken of het aantal toegepaste 

subsidiëringen overeenstemt met het aantal toekenningen. Daarenboven moet er worden gecontroleerd of de 

toekenningsvoorwaarden werden gerespecteerd (bv. een toekenning voor een specifieke functie, voor de 

houders van een bepaald diploma,…). 

Hoe dient het fonds vanaf 2020 dan te controleren? Twee belangrijke richtlijnen: 

1)  De fondsen ontvangen ten laatste in de loop van oktober de RSZ-gegevens die als basis dienen voor de 

controle. Zo ontving elk fonds vorige maand de tewerkstellingsgegevens voor 2019. In vergelijking met 

voorgaande jaren is de berekening van de arbeidsvolumes gewijzigd. Van elke werkgever hebben we het totale 

arbeidsvolume in VTE en daarnaast het tewerkgesteld arbeidsvolume sociale Maribel (Qbis) ontvangen.   

2) De fondsen vergelijken voor elke werkgever met Maribelsubsidie het arbeidsvolume (Q/S verminderd met Qbis/S, 

waarbij S = werkregime binnen de organisatie, Q = arbeidsregime werknemer en Qbis = Maribelregime) met het arbeidsvolume van 

de twee voorgaande jaren. Voor 2017 en 2018 gebruikt het fonds de gerealiseerde Maribeltewerkstellingen op 

basis van onze eigen afrekeningen gezien deze gegevens nog niet via de DmfA waren opgenomen. Indien het 

arbeidsvolume van het jaar X (2019) hoger is dan of gelijk is aan het arbeidsvolume van het jaar X-1 (2018) of van 

het jaar X-2 (2017), wordt het arbeidsvolume aanvaard. Indien het arbeidsvolume van het jaar X lager is dan het 

arbeidsvolume van zowel het jaar X-1 als het jaar X-2, dan dient aan de werkgever een verantwoording te 

worden gevraagd voor deze volumedaling. De werkgever heeft één maand om zijn verantwoording over te 

maken aan het beheerscomité van het Fonds.  

Uitzondering: deze verantwoording moet niet worden gevraagd als de werkgever voorafgaand aan de daling 

melding heeft gemaakt van de arbeidsvolumevermindering (artikel 14 van het KB) en het Fonds hiermee heeft 

ingestemd. Weliswaar moet bij de controle worden nagegaan of de vastgestelde daling niet groter is dan wat er 

voorafgaand werd gemeld.  

Wat gebeurt er concreet? 

Het fonds legt dit jaar nog een volledige controlelijst voor aan de beheerders en zal begin 2021 de werkgevers 

met een arbeidsvolumedaling aanschrijven voor een verantwoording. 

Opmerking: ook een arbeidsvolumedaling ten gevolge van tijdelijke werkloosheid dient gemeld te worden.   

 

Indien u nog bijkomende vragen of opmerkingen hebt, aarzel niet ons te contacteren: socmar31901@vspf.org 
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