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INFOBROCHURE  
SOCIALE MARIBEL PC 331- kinderopvang 

 
 
 
Deze brochure is bedoeld voor de werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van het 

paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)/ subsector 

kinderopvang (KO).  

 

Het bevat de diensten voor groeps- en gezinsopvang die door de Vlaamse Gemeenschap of de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd: 

 

o de reguliere opvang 

o de flexibele opvang 

o de tijdelijke opvang 

o de occasionele opvang 

o de inclusieve opvang 

o de vakantieopvang 

 

Het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector is eveneens bevoegd voor 

de voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de 

Vlaamse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

  

Ze is gebaseerd op 

- het Koninklijk Besluit over de bevoegdheid van het paritair comité 331 

(KB van 9 maart 2003 – Belgisch Staatsblad 8 april 2003 art § 2/1°) 

- het Koninklijk Besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de 

tewerkstelling in de non-profit sector, meer bepaald over de Sociale Maribel 

(KB van 18 juli 2002 – Belgisch Staatsblad 22 augustus 2002) 

- de collectieve arbeidsovereenkomst over de Sociale Maribel in paritair comité 

331 (cao van 16 oktober 2007) 

 

Deze informatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de regelgeving en/of 

beslissingen van de Raad van Beheer van het Sectoraal Fonds Sociale Maribel 331. 

 

Voor data die onderhevig zijn aan wijzigingen (vb. bedragen en data) adviseren wij u 

regelmatig onze website (www.vspf.org)  te raadplegen. 

 
 

 

http://www.vspf.org/
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Inleiding 

 

De Sociale Maribel is een federale tewerkstellingsmaatregel voor de non-profit sector die 
ingevoerd werd sinds 1 juli 1997. Zij dient om via bijkomende tewerkstelling 

 de arbeidsdruk te verminderen 
 de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. 
 

In het kader van de bevordering van de werkgelegenheid in de non-profit sector werd de 
basisreglementering (KB 5 februari 1997) talrijke malen gewijzigd.  
Het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002, houdende maatregelen met het oog op de bevordering 
van de tewerkstelling in de non-profit sector, trad in werking vanaf 1 januari 2003.  
Naast een vereenvoudiging  van de regelgeving was het de bedoeling van de bevoegde 
Ministers hun politieke verantwoordelijkheid enerzijds te beperken tot het definiëren van de 
basisbeginselen, en anderzijds te versterken wat de controle op de groei van de tewerkstelling 
betreft.  
Aangezien de wetgever ruimte liet aan de fondsen Sociale Maribel om sommige aspecten van 
de uitvoering van de Sociale Maribel zelf te bepalen, heeft ook dit fonds zijn eigen criteria en 
procedures ontwikkeld.  
In onderstaande tekst vindt u alle wettelijke en overeengekomen regels die toegepast worden 
door het fonds.  
Kennisname en opvolging van deze regels is voor de werkgevers noodzakelijk om zonder 
problemen van hun toekenning te blijven genieten. 
 
Wat het toepassingsgebied voor het fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector / kamer Kinderopvang (afgekort als FSM 331/ KO) betreft gelden twee 
voorwaarden: 
 

 de werkgever moet behoren tot het paritair comité Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector/ subsector kinderopvang (PC 331) 

 de werknemers moeten eveneens horen tot dit paritair comité en bij de RSZ 
worden aangegeven onder de code 331.00.10 

 
Veranderingen in wijziging van paritair comité moeten onmiddellijk aan het fonds worden 
meegedeeld.  
 
Wij dringen er bij u op aan de RSZ-aangifte correct te doen en het paritair comité voor elk van 
uw werknemers correct aan te duiden. Het is op basis van het totaal aantal minstens halftijds 
presterende werknemers behorend tot de sector dat de dotatie van het fonds wordt berekend 
en het fonds bij gevolg over financiële middelen beschikt om de toegekende tewerkstellingen 
te financieren. 
 
Het Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns – en gezondheidssector wordt paritair 
beheerd en ressorteert sinds 2003 onder de overkoepelende vzw Vlaamse Social-Profitfondsen 
(VSPF vzw).  
 
Voor meer informatie over VSPF verwijzen wij naar onze website www.vspf.org 
Alle documenten waarvan sprake in deze infobrochure zijn eveneens te vinden op deze 
website onder ‘Sociale Maribel – Sector 331 – Downloads’.  

http://www.vspf.org/
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1. De toegekende jobs 
 
Het fonds kende vanaf 1997 jobs toe aan werkgevers van het paritair comité 305.02 sector 
Kinderopvang die daarvoor (alleen of via een groepering Sociale Maribel) een kandidatuur 
ingediend hadden en aan de toekenningscriteria van het fonds beantwoordden. De 
groeperingen werden op 1 januari 2003 ontbonden.  
 
Sinds 1 januari 2008 werden de Sociale Maribel en de opvolging van de tewerkstellingen, 
toegekend via het Fonds Sociale Maribel gezondheidsinrichtingen en -diensten (FSM 305.02), 
overgenomen door het FSM 331.  
 
Oudere toekenningen bepaalden de functie-inhoud en het arbeidsvolume, sinds 2012 wordt 
enkel nog het arbeidsvolume gespecificeerd. Tenzij met de voorafgaande instemming van het 
fonds, mag een werkgever bij de uitvoering van de toegekende tewerkstelling, niets éénzijdig 
wijzigen. De toekenning moet dienen om bijkomende tewerkstelling onbepaalde duur te 
creëren tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door een beslissing van het fonds (vb. bij een 
tijdelijke toekenning). 
 
Het fonds kan een einde maken aan de toekenning o.a. wanneer de werkgever zich niet houdt 
aan de vastgelegde regels (zie alle rubrieken hieronder). De werkgever kan eveneens zijn 
toekenning geheel of gedeeltelijk stopzetten via schriftelijke melding aan het fonds.  
 
 

2. Wijziging van de toekenning 
 
Enkel van toepassing op toekenningen van voor 2012 
Wanneer een organisatie om uiteenlopende redenen niemand kan aanwerven conform de 
toegekende functie, kan de organisatie een wijziging van de toekenning vragen aan het fonds. 
Die aanvraag gebeurt vooraf en schriftelijk en bevat een motivatie, de nieuw gewenste functie 
en het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging (zie hieronder punt 3 §1). U kan 
hiervoor het document “functiewijziging” gebruiken dat u terugvindt op onze website. 
 
Na voorlegging aan de beheerraad deelt het fonds het antwoord schriftelijk mee aan de 
organisatie. 
 
Pas na het akkoord van het fonds kan de nieuwe functie ingevuld worden. Wanneer de 
werkgever het fonds pas achteraf in kennis stelt van een doorgevoerde wijziging, kan dit de 
betoelaging weigeren voor de nieuwe functie. 
 
 

3. Het overleg met de werknemersvertegenwoordigers 
 
Indien de organisatie over een overlegorgaan beschikt (ondernemingsraad, comité voor 
preventie en bescherming op het werk, syndicale delegatie) wordt hier de wijziging van de 
toekenning besproken en goedgekeurd. Bij afwezigheid van een overlegorgaan, moeten 
minstens 50% + 1 van de werknemers van de betrokken werkgever de aanvraag tekenen voor 
akkoord. 
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De werkgever dient jaarlijks een evaluatierapport in te vullen (zie pagina 10). Dat verslag dient 
besproken te worden met en getekend te worden door de ondernemingsraad, het comité voor 
preventie en bescherming op het werk, de syndicale delegatie of - bij afwezigheid van deze 
overlegorganen – 50% +1 van de werknemers. 
 
Het fonds ziet er op toe dat elke werkgever zijn jaarrapport indient en kan de betalingen 
opschorten voor de werkgevers die deze verplichting niet correct nakomen. 
 
 

4. Aanwervingen 
 

 De invulling van de functie 
 
De werkgever werft aan binnen de door het fonds bepaalde termijn. Voor werknemers die 
aangeworven worden vóór het fonds de toekenning schriftelijk heeft meegedeeld aan de 
werkgever kan betoelaging geweigerd worden. Het fonds kan ook de subsidie intrekken voor 
de jobs waarvoor niet binnen een redelijke termijn na toekenning (maximaal 6 maanden) 
iemand aangeworven wordt. 

 
De job dient volledig overeen te stemmen met de toekenning en ingevuld te worden voor 
onbepaalde duur. De toegekende uren zijn bijkomend en kunnen verdeeld worden over 
verschillende werknemers. Elke werkgever mag zijn enveloppe volledig gebruiken maar moet 
een minimum aantal uren realiseren (toegekend arbeidsvolume in vte x 1976 uren (in de 38-
urenweek, bij een ander urenregime worden deze 1976 uren herrekend). Dit betekent dat u 
bijkomende tewerkstelling van bepaalde duur kan realiseren voor zover u de toegekende 
enveloppe niet overschrijdt (zie volgend punt -arbeidsovereenkomst) 
 
De loon- en arbeidsvoorwaarden van de aangeworven Maribelwerknemer moeten 
overeenstemmen met de voorwaarden voor een gelijkaardige functie bij dezelfde werkgever 
en minimum gelijk zijn aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van het paritair comité 331.  
 
De werkgever moet voor de financiering van de loonkosten het reglementair betoelaagbare 
personeelskader vooraf volledig benutten.  

 

 De arbeidsovereenkomst 
 
De arbeidsovereenkomst is schriftelijk en van onbepaalde duur tenzij uitdrukkelijk anders 
bepaald door het fonds (=> een tijdelijke toekenning door het fonds). 

 
Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zijn ook mogelijk zonder voorafgaande toelating 
van het fonds onder bepaalde voorwaarden 

o voor vervangingsovereenkomsten van Socialemaribelwerknemers  
o voor startbanen  
o voor vakantiejobs 
o voor het opgebruiken van saldi van niet structurele aard: 

 niet gebruikte uren omdat een werknemer niet tijdig kan worden vervangen 

 niet gebruikt bedrag omdat de gemiddelde loonkost van de werknemers 
onder het loonplafond zit. 
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Hiervoor kunnen naast contracten van bepaalde duur voor een bijkomende tewerkstelling 
eveneens vervangingsovereenkomsten voor niet-Maribelwerknemers worden ingediend voor 
zover er geen sprake is van dubbele financiering. 
 
Vb.: -    vervangingsovereenkomsten voor werknemers binnen de periode van   
              gewaarborgd loon (dit geldt ook voor Socialemaribelwerknemers) 

 -   vervangingsovereenkomsten voor werknemers buiten de periode van  
 gewaarborgd loon waarvoor de arbeidsplaats niet op een andere wijze  
 gesubsidieerd wordt (volgens het principe dat geen dubbele financiering  
 toegelaten is) 

 
In het geval het hierbij gaat om een nieuwe of gewijzigde functie is het akkoord van het 
overlegorgaan of – bij ontbreken hiervan - van minstens 50% + 1 van het personeel 
noodzakelijk. 
 
Voor alle andere overeenkomsten bepaalde duur moet uitdrukkelijk toelating worden 
gevraagd aan het fonds.  
 
Arbeidsovereenkomsten afgesloten tussen de werknemer en een PWA- of interimkantoor 
kunnen niet worden gefinancierd. 
 
De juiste functie, het arbeidsvolume en de naam van de werkgever en werknemer moeten uit 
de arbeidsovereenkomst blijken. 
 
De overeenkomst moet aan alle wettelijke voorwaarden voldoen met onder meer de 
vermelding van het barema, de ingangsdatum en de uurregeling bij deeltijds werkenden. 
Meteen na het afsluiten van de overeenkomst, dient het fonds een ondertekende kopie van de 
arbeidsovereenkomst te ontvangen, samen met het aangifteformulier ‘Aanwerving Sociale- 
maribelwerknemer’. 
 

 Vacante functies 
 
Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dient de werkgever het fonds eveneens 
onmiddellijk schriftelijk in te lichten met vermelding van de laatste betaalde werkdag van de 
werknemer. Als bewijs stuurt hij een kopie van de ontslagbrief of het formulier ‘C4’ van de 
Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening, de beëindiging in onderlinge overeenkomst of een bewijs 
dat de werknemer na het stopzetten van de Socialemaribeltewerkstelling verder in dienst blijft 
bij de werkgever (vb. een loonfiche van de volgende maand of een bijlage bij de 
arbeidsovereenkomst). 
 
De werkgever heeft vervolgens maximaal 6 maanden de tijd om de werknemer die uit dienst 
is, te vervangen. Overschrijdt hij die periode, dan kan het fonds de toekenning van de job 
intrekken.  
 

 De kandidaten 
 
Er zijn geen werkloosheidsvoorwaarden voor de aan te werven werknemers. Alle statuten zijn 
mogelijk op voorwaarde dat er een geschreven arbeidsovereenkomst bestaat tussen de 
instelling en de werknemer (dus geen PWA- of interimcontract) en op voorwaarde dat alleen 
de effectieve loonkost wordt aangerekend aan het fonds.  
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Er is dus een verbod op dubbele financiering voor het urenpakket van de Sociale Maribel door 
middel van andere subsidies, verminderingen van bijdragen Sociale Zekerheid of andere 
tussenkomsten in de loonkosten.  
 
Nieuwe werknemers van wie de reële loonkosten op het einde van de loopbaan 84.004,02 € 
overtreffen (index juni 2017 – dit bedrag is inclusief toeslagen), mogen niet meer in dienst 
genomen worden (= geen masterfuncties) onder de Maribel. Dit plafond is dus niet de grens 
voor het huidige barema en de anciënniteit van de werknemer maar op het einde van zijn 
loopbaan (bij maximale anciënniteit).  
 
Werknemers die al in dienst waren vóór 1 januari 2003 en van wie de reële loonkosten op het 
einde van de loopbaan méér zullen bedragen dan 84.004,02 € (index juni 2017 - inclusief 
toeslagen) mogen evenwel in dienst blijven. Gaat één van deze werknemers uit dienst, dan kan 
hij niet vervangen worden door een werknemer met dergelijk hoge loonkost op het einde van 
de loopbaan. Het is mogelijk dat de werkgever dan een nieuwe functie moet aanvragen die 
voldoet aan de loongrensvoorwaarde. 

 
Wat betreft de aanwerving van de kandidaten zijn er drie mogelijkheden: 

 
a. De werknemer wordt nieuw aangeworven in de organisatie 
b. De werknemer werkte reeds deeltijds in de organisatie en krijgt via de toelage 

Sociale Maribel meer werkuren  
c. De werknemer was reeds in dienst bij de werkgever (al dan niet voltijds) en 

schuift door naar de Sociale Maribel. Dat kan alleen op voorwaarde dat er een 
nieuwe aanwerving gebeurt voor minstens evenveel uren als het toegekende 
Maribelvolume. Indien vervanging uitblijft, schort het fonds verdere 
betalingen op totdat er een bewijs geleverd wordt van vervanging (zie ook 
punt 6). 

 
Arbeidsovereenkomsten die niet aan de opgesomde voorwaarden voldoen, of 
tewerkstellingen die niet overeenstemmen met de toekenning, kunnen door het fonds voor 
subsidiëring geweigerd worden. 
 
 

5. Betoelaging 
 

 De wijze van betoelagen 
 
Het fonds betaalt driemaandelijks voorschotten en eenmaal per jaar een saldo. De  
voorschotten worden in principe gestort in de loop van de eerste maand van het kwartaal 
waarop het voorschot betrekking heeft en op voorwaarde dat de werkgever in orde is met zijn 
administratieve verplichtingen. Het saldo wordt door het fonds berekend aan de hand van de 
reële prestaties in functie van de toegekende tewerkstelling en de trimestriële prestatiestaten. 
Het wordt betaald in april van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de tewerkstelling 
gerealiseerd werd. 
 
De totale betoelaging wordt berekend aan de hand van de werkelijke loonkosten die de 
werkgever per werknemer opgeeft in de prestatiestaat (model van het fonds, te vinden op 
onze website of Excelbestand van een sociaal secretariaat). De financiële tussenkomst van het 
fonds is ten hoogste gelijk aan de werkelijke loonkost voor de toegekende arbeidsprestaties en 
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is vastgelegd op een maximaal jaarlijks bedrag van 40.950,00 € (loonplafond 2017) per 
bijkomend voltijds arbeidsvolume of het toepasbare pro rato.  
 

 Aard van de in te brengen kosten 
 
In de tegemoetkoming zijn in ieder geval begrepen: brutoloon verhoogd met de 
werkgeversbijdragen sociale zekerheid. Het brutoloon omvat het loon en alle vergoedingen en 
voordelen die aan de werknemer verschuldigd zijn door of krachtens de wettelijke en 
reglementaire bepalingen en deze verschuldigd krachtens cao’s gesloten binnen het paritair 
orgaan waaronder de werkgever ressorteert.  
 
De kosten voor arbeidsongevallenverzekering, arbeidsgeneeskundige dienst, sociaal 
secretariaat en arbeidskledij worden dus niet betoelaagd. 
 
De loonkostopgave wordt op eer van de werkgever of zijn sociaal secretariaat aanvaard. Het 
fonds kan de opgegeven loonkosten achteraf controleren aan de hand van lijsten van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 
 
Werkgevers die een deel van de loonkosten kunnen recupereren via een andere weg, 
bijvoorbeeld betaald educatief verlof, tussenkomst arbeidsongevallenverzekering,… moeten 
dat aangeven op de prestatiestaten. Het bedrag dat de werkgever kan recupereren moet 
afgetrokken worden van de opgegeven loonkosten zodat er geen dubbele betoelaging is.  
 

 Combinatie van de tussenkomst Sociale Maribel met andere middelen 
 
In principe mag de loonkost van de Socialemaribelwerknemers alleen gedragen worden door 
de middelen Sociale Maribel.  
 
Het is mogelijk dat de Sociale Maribel slechts voor een gedeelte van de loonkosten tussenkomt 
bv. bij de werknemer die méér kost dan 40.950,00 €  per jaar (pro rato voor een deeltijdse), de 
werknemer die naast zijn Socialemaribeluren bijkomende uren presteert,…  
 
 

6. Evolutie van de tewerkstelling 
 
Wie geniet van de Sociale Maribel, onderschrijft het principe dat de middelen van de Sociale 
Maribel worden aangewend voor bijkomende tewerkstelling, toegevoegd aan het bestaande 
personeelsbestand. De werkgever engageert zich dan ook tot een evenredige aangroei van 
arbeidsvolume in voltijds equivalenten. 
 
De groei van de tewerkstelling wordt gemeten ten opzichte van het gemiddelde 
arbeidsvolume van het jaar N-3 plus N-2. Het fonds verkrijgt de gegevens over de 
tewerkstelling in principe via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Indien sommige 
gegevens niet beschikbaar zijn, kan het fonds deze of bijkomende gegevens opvragen aan de 
werkgever. 
 
Werkgevers die hun personeelsbestand afslanken, handelen in strijd met de Sociale Maribel. 
Het is evenmin toegestaan dat een werknemer die reeds tewerkgesteld was bij de werkgever, 
voor dezelfde uren vergoed wordt met middelen van het fonds. Als er geen andere 
bijkomende aanwerving gebeurt, gaat het hier niet om extra tewerkstelling en kan het fonds 
deze loonkosten niet ten laste nemen. 
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Werkgevers die hun arbeidsvolume, vermeerderd met de eventuele bijkomende toekenningen 
Sociale Maribel, niet (kunnen) handhaven, dienen het fonds hiervan vooraf op de hoogte te 
stellen via het document ‘arbeidsvolumedaling’, met vermelding van de vermindering in 
voltijds equivalenten en de reden van de daling van het arbeidsvolume.  
 
Het document kan gedownload worden via onze website. Het fonds zal vervolgens - aan de 
hand van objectieve criteria - beslissen over het behoud van de toekenning. Indien de 
werkgever deze procedure niet volgt, kan dat leiden tot een zware financiële sanctie van 
overheidswege ten aanzien van het fonds. Het fonds kan, bovenop het schrappen van de 
toegekende job, de reeds genoten financiële tussenkomst terugvorderen.  
 
 

7. Documenten te bezorgen aan het fonds 
 

 Bij aanwerving  
 

 kopie van de arbeidsovereenkomst (eigen document van de werkgever)  
 aangifteformulier ‘aanwerving Socialemaribelwerknemer’ (model van het 

fonds, te downloaden via de website) 
 

 Bij het einde van de arbeidsovereenkomst 
 

 kopie van de ontslagbrief, C4, van de beëindiging in onderlinge 
overeenkomst of bewijs van niet-Maribeltewerkstelling bij de werkgever  

 formulier ‘wijzigingen i.v.m. een Socialemaribeltewerkstelling’ indienen 
(model van het fonds, te downloaden van de website) 
 

 Elk kwartaal 
 

De ‘trimestriële prestatiestaat’ (model van het fonds, te downloaden via de 
website of Excelbestand van een sociaal secretariaat). Deze trimestriële 
prestatiestaat dient te worden ingediend volgens volgende kalender: 
 
1. uiterlijk 28 februari voor het 4de kwartaal van het jaar voordien 
2. uiterlijk 15 juni voor het 1ste kwartaal van het lopende jaar 
3. uiterlijk 15 september voor het 2de kwartaal van het lopende jaar  
4. uiterlijk 15 december voor het 3de kwartaal van het lopende jaar 
 

 Jaarlijks 
 

Het door u in te vullen evaluatierapport wordt begin februari beschikbaar 
gesteld via  de online tool Survey Monkey. U wordt hiervan via mail op de 
hoogte gebracht. In deze mail verneemt u hoe u de internetapplicatie dient te 
gebruiken. Daar deze evaluatie hoort tot de verplichtingen van de  werkgever, 
heeft niet-indienen financiële implicaties. 

  

 Wanneer één van volgende situaties zich voordoet, gelieve ze ons vooraf 
schriftelijk door te geven: 

 een wijziging van functie, via het formulier ‘aanvraag functiewijziging voor de 
tewerkstelling Sociale Maribel’ (model van het fonds, te downloaden van 
onze website) 
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 daling van het arbeidsvolume met vermelding van het aantal geschrapte 
voltijds equivalenten, via het formulier ‘Aanvraag tot het behoud van Sociale- 
maribeltewerkstelling ondanks arbeidsvolumedaling’ (model van het fonds, 
te downloaden van onze website) 

 

 Wanneer één van volgende situaties zich voordoet, gelieve ze ons 
onmiddellijk schriftelijk door te geven: 

 
 elke wijziging van paritair comité 
 elke adreswijziging 
 wijziging van bankrekeningnummer  
 eventuele fouten in het gegevensbeheer of de betalingen verricht door het 

fonds, zodat we dadelijk de nodige correcties kunnen doorvoeren 
 wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden van het betoelaagde personeelslid, 

belangrijke periodes van onbezoldigde afwezigheid (arbeidsongeschiktheid, 
loopbaanonderbreking, onbetaald verlof…) via het formulier ‘wijzigingen 
i.v.m. een Socialemaribeltewerkstelling’ (model van het fonds, te 
downloaden van de website) 
 

 
 

8. Heeft u vragen? 
 

 
Wij helpen u graag verder op het secretariaat van de kamer Kinderopvang:  
verantwoordelijke: Fabienne Schouppe  - 02 229 20 12 - fabienne.schouppe@vspf.org 
medewerkster:         Nora Willaert - 02 229 32 45 - nora.willaert@vspf.org 
ons gemeenschappelijk mailadres: Socmar331@vspf.org 
fax: 02 227 69 13 
www.vspf.org 

 
 
 
Brussel, 21 augustus 2017 
 
 
Luc Jaminé       Jan Piet Bauwens 
voorzitter       ondervoorzitter 
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