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Verklarende nota bij de afrekening sociale Maribel 2020 

 

 
1. Toegekend bedrag sociale Maribel in 2020 = het bedrag toegekend aan de organisatie voor het volledig 

kalenderjaar. Dit is onderverdeeld in de toegekende structurele middelen, de middelen i.h.k.v. het project 
via vorming hogerop (VVH) en de éénmalig toegekende middelen (1MM). Technisch gezien is dit 1 budget, 
vandaar slechts 1 afrekening voor deze verschillende soorten toegekende middelen. 
 

2. Te realiseren uren in 2020 =  
Som van totaal toegekend bedrag 2020 x 1976 

                                              44.200 EUR 
 (1976 = het aantal uren voor een voltijdse tewerkstelling op jaarbasis = 52weken x 38uur/week) 
 

3. Gerealiseerd aantal uren in 2020 = het totaal aantal gepresteerde en gelijkgestelde uren van de 
Maribelwerknemers op basis van de gegevens volgens de DmfA. 

 
4. Loonkost sociale Maribel voor 2020 = de totale loonkost voor gepresteerde en gelijkgestelde uren volgens 

de DmfA gegevens van de Maribelwerknemers.   
 

5. Aanwending van de toegekende middelen = overschrijdt het totaal aantal gerealiseerde uren (zie punt 3) 
het aantal te realiseren uren (zie punt 2)?  

 Zo ja: “meer gepresteerd” (dan te realiseren volgens de toegekende middelen) 
 Zo nee: “minder gepresteerd” (dan te realiseren volgens de toegekende middelen) 
   
6. Te realiseren uren in functie van de opgegeven loonkost = 

opgegeven loonkost 2020 x 1976 
   44.200 EUR 
 (enkel van belang als er minder gepresteerd is dan het toegekende bedrag) 
 
7. Herrekend beschikbaar bedrag sociale Maribel voor 2020 

● voldoende aantal uren en meer loonkost dan toegekend bedrag:  
herrekend bedrag = toegekend budget sociale Maribel voor 2020; 
● niet voldoende aantal uren en meer loonkost dan toegekend bedrag:  
herrekend bedrag = aantal gerealiseerde uren x uurloon (= 44.200 € /1976 uur of 22,36… €) 
● voldoende aantal uren en minder loonkost dan toegekend bedrag:  
herrekend bedrag = totaal opgegeven loonkost 
● niet voldoende uren en minder loonkost dan toegekend bedrag:  
herrekend bedrag = aantal gerealiseerde uren x uurloon (= 44.200 € /1976 uur of 22,36… €) 

 
8. Afrekening vanuit het Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01 

8.1. Reeds ontvangen betaling vanuit het Sectoraal Fonds = het bedrag dat u aan voorschotten ontving in 
2020.  
8.2. Saldo 2020 (= 7 – 8.1.) = het bedrag dat nog verrekend moet worden.  

 Heeft u een negatief saldo? → Stort het bedrag zo spoedig mogelijk terug op het rekeningnummer 
BE62 0013 2224 2261 van het sectoraal fonds sociale Maribel 319.01 met vermelding van ‘saldo SM 
2020 + dossiernummer’.  

 Heeft u een positief saldo? → het fonds zal het bedrag overmaken na ontvangst van de voor akkoord 
ondertekende afrekening. We voorzien dit ongeveer één maand na de ontvangst hiervan.  


