Bijzondere-machtenbesluit van 24 juni 2020
sociale en fiscale Maribel
De coronacrisis heeft een belangrijke impact op de tewerkstelling en heeft
bijgevolg ook een belangrijke impact op de uitgaven en ontvangsten van de
fondsen sociale Maribel in 2020 en latere jaren.
Om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, bevat hoofdstuk 2 van het
bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 een regeling waardoor de
ontvangsten van de fondsen sociale Maribel op hetzelfde niveau worden behouden
als het voorgaande jaar, zodat de financiering van de gecreëerde bijkomende
tewerkstelling kan worden gegarandeerd. Bovendien wordt vermeden dat
onuitgegeven middelen in 2020 via de regel van de niet-recurrente middelen
moeten worden overgedragen aan het globaal beheer van de sociale zekerheid.
Dit gebeurt door het mechanisme van het corona-reservekapitaal.

1) Het corona-reservekapitaal
Door onder meer tijdelijke werkloosheid van Maribel-werknemers en vertraging bij
aanwervingsprocedures,… zullen de uitgaven bij de fondsen in 2020 in veel
gevallen lager liggen dan normaal. Hierdoor zal in vele fondsen een zekere
onderbenutting van de ontvangen middelen ontstaan.
Het corona-reservekapitaal wordt bepaald op basis van de situatie op 31 december
2020 per fonds sociale Maribel afzonderlijk. Het is gelijk aan het bedrag op de
rekening op 31 december 2020 verminderd met het bedrag op de rekening op 31
december 20191.
Bedrag op de rekening op 31/12/2019 =
Banksaldo op 31/12/2019 met inbegrip
van intresten
+
Storting 6% dotaties (2019) in april
20202
Uitgaven voor tussenkomsten betaald in
2020 voor tewerkstelling in 2019 (of
eerder)
Niet-recurrente bedragen die de
minister bevoegd voor Werk, Sociale
Zaken en Volksgezondheid werden
toegewezen voor de financiering van
opleidingsprojecten

Bedrag op de rekening op 31/12/2020 =
Banksaldo op 31/12/2020 met inbegrip
van intresten
+
Storting 6% dotaties (2020) in april 2021
-

-

Uitgaven voor tussenkomsten betaald in
2021 voor tewerkstelling in 2020 (of
eerder)
Niet-recurrente bedragen die de
minister bevoegd voor Werk, Sociale
Zaken en Volksgezondheid werden
toegewezen voor de financiering van
opleidingsprojecten
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Met het bedrag op de rekening worden alle rekeningen van het fonds sociale Maribel bedoeld met uitzondering
van de middelen die niet afkomstig zijn van de sociale of fiscale Maribel (bv. dotaties in het kader van de sociale
akkoorden,…).
2
De Fondsen van PsC 327.01, PsC 327.02 en PsC 327.03 ontvangen 100% van de dotaties in het desbetreffend
jaar waardoor ze geen 6% meer gestort krijgen in april van het daaropvolgende jaar.
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Eenmaal bepaald op basis van de situatie op 31 december 2020, wordt het coronareservekapitaal enkel verminderd door:
- de middelen nodig voor de bijpassing van de fiscale Maribel voor het jaar
2020 (zie 3)
- de middelen nodig voor de sociale Maribel voor het jaar 2022 (zie 4).
Voor het overige wordt het corona-reservekapitaal gebruikt om deze reserve te
neutraliseren voor de toepassing van de regel van de niet-recurrente middelen (zie
2).
Fondsen die het corona-reservekapitaal niet volledig nodig hebben om de daling
van de dotatie te overbruggen, kunnen deze reserve aanwenden voor bijkomende
tewerkstelling tot en met 31 december 2025 (zie 5).

2) Het corona-reservekapitaal en de niet-recurrente middelen
De normale regels voorzien dat op het einde van elk jaar, het saldo op de rekening
van een fonds sociale Maribel dat een bepaald bedrag overstijgt, terugvloeit naar
het globaal beheer van de sociale zekerheid. Dit gebeurt door dit bedrag af te
houden van de dotaties van het jaar X+2.
De regeling voorziet dat het corona-reservekapitaal wordt uitgezonderd van deze
regel voor het jaar 2020. Het zal dus niet in mindering worden gebracht van de
dotaties voor het jaar 2022.

3) Fiscale Maribel 2020 (= totaal fiscale Maribel 2019)3
De fiscale Maribel bedraagt 1% van de brutolonen. Dit procent wordt via de
bedrijfsvoorheffing doorgestort aan de RSZ die deze opbrengst, volgens een
verdeelsleutel die jaarlijks wordt vastgesteld, verdeelt over de fondsen. Door de
verminderde tewerkstelling ten gevolge van de corona-crisis in verschillende
sectoren, dalen deze stortingen in 2020 in alle Maribelsectoren.
Het bijzondere-machtenbesluit zorgt ervoor dat het totaalbedrag van de stortingen
door de RSZ van de middelen van de fiscale Maribel in 2020 wordt bijgepast tot
aan het totaalbedrag dat de RSZ heeft gestort in 2019. Het gaat om het
totaalbedrag van alle fondsen samen.
De verdeling van de middelen zal wel gebeuren met de verdeelsleutel voor 2020
(die berekend werd op basis van de loonmassa uit 2018).
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Punten 3 en 6 van deze nota behandelen de fiscale Maribel en zijn zodoende niet van toepassing op de fondsen
van PsC 327.01, PsC 327.02 en PsC 327.03 en het Fonds sociale Maribel van de Overheidssector.
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Dit betekent dus dat de bedragen die de RSZ per fonds zal storten, op het Fonds
sociale Maribel van PC 330 na, hoger of lager zullen liggen dan in 2019 het geval
was.

Fonds sociale Maribel

verdeelsleutel
2020

318.01
318.02
319
319.01
319.02
329.01
329.02
329.03
330
331
332
Totaal

1,51%
4,19%
0,48%
9,64%
6,21%
4,48%
5,45%
1,05%
62,55%
2,42%
2,02%
100%

verdeelsleutel
verschil
2019
1,53%
4,23%
0,60%
9,72%
6,13%
4,56%
5,42%
0,95%
62,55%
2,33%
1,98%
100%

-0,02
-0,04
-0,12
-0,08
+0,08
-0,08
+0,03
+0,1
0
+0,09
+0,04

Per fonds wordt het verschil gemaakt tussen het bedrag aan dotaties fiscale
Maribel gestort in 2020 en de dotaties fiscale Maribel dat het fonds volgens de
normale regels zou hebben ontvangen. Het corona-reservekapitaal wordt
verminderd met dit verschil.

4) Garanties voor de dotatie sociale Maribel van 2022
De dotaties Sociale Maribel voor het jaar 2022 worden berekend op basis van het
aantal rechtopenende werknemers in het jaar 2020. Een rechtopenende
werknemer is een werknemer die in een kwartaal reële arbeidsprestaties kent ten
belope van 49% van een voltijdse werknemer die het volledige kwartaal werkt4.
Door de verminderde tewerkstelling in 2020, valt dus een daling van de dotaties
in 2022 te verwachten.
Het bijzondere-machtenbesluit probeert hiervoor een oplossing te bieden. Indien
blijkt dat de dotatie voor het jaar 2022 bij een fonds sociale Maribel lager ligt dan
in het jaar 2021, dan wordt gegarandeerd dat het fonds voldoende middelen heeft
om de bestaande tewerkstelling te behouden. Dit gebeurt in twee stappen.
In een eerste stap wordt het corona-reservekapitaal aangesproken. Het coronareserve-kapitaal wordt verminderd met het benodigde bedrag.
Indien het corona-reservekapitaal niet volstaat om de voldoende middelen te
garanderen, komt de tweede stap: de overheid vult de dotatie aan met een extra
bijpassing zodat de dotatie van 2022 (op basis van het aantal rechtopenenden in
4

Dit gebeurt aan de hand van de factor mu die gebruikt wordt bij de berekening van de structurele vermindering.
Voor de beschutte werkplaatsen en voor de publieke sectoren bestaan specifieke bepalingen.
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2020), aangevuld met het corona-reservekapitaal (waarvan de bijpassing in 2020
bij de fiscale Maribel wordt afgetrokken), niet lager zal liggen dan de dotatie van
2021.
Twee voorbeelden zullen dit verduidelijken.
We gebruiken daarbij telkens een hypothetisch fonds waarvan:
- de dotatie 2021 (aan 99,9%) 8 miljoen euro bedroeg
- het corona-reservekapitaal 1 miljoen euro bedraagt.
•

Voorbeeld 1: de berekende dotatie van 2022 (aan 99,9%) bedraagt 7,7
miljoen euro
-> Stap 1: de berekende dotatie 2022 ligt 0,3 miljoen lager dan de dotatie
2021 (8 miljoen – 7,7 miljoen). Dit tekort wordt opgevangen door de
corona-reserve. Deze reserve daalt dus met 0,3 miljoen.
-> Stap 2: aangezien het corona-reservekapitaal volstaat om het verschil
op te vangen, is er geen verdere bijpassing van de overheid nodig.
→ de dotatie aan het fonds voor 2022 zal 7,7 miljoen euro bedragen. Het
corona-reservekapitaal staat op 0,7 miljoen euro.

•

Voorbeeld 2: de berekende dotatie van 2022 (aan 99,9%) bedraagt 6,8
miljoen euro
-> Stap 1: de berekende dotatie 2022 ligt 1,2 miljoen lager dan de dotatie
2021 (8 miljoen – 6,8 miljoen). Dit tekort wordt in eerste instantie
opgevangen door de beschikbare de corona-reserve. De volledige reserve
(1 miljoen) is integraal nodig om het verschil op te vangen. Het coronareservekapitaal komt aldus op 0.
-> Stap 2: het corona-reservekapitaal volstaat niet om het verschil op te
vangen, zodoende is er een verdere bijpassing van de overheid nodig. Deze
bijpassing is gelijk aan het resterend saldo dat na het gebruik van het
corona-reservekapitaal nodig is om het verschil in dotatie tussen 2022 en
2021 op te vangen.
Bijpassing =
(dotatie 2021 - berekende dotatie 2022) – corona-reservekapitaal
In het voorbeeld gaat het om 0,2 miljoen euro (8 miljoen – 6,8 miljoen – 1
miljoen)
→ de dotatie aan het fonds voor 2022 zal 7 miljoen euro bedragen, nl. de
6,8 miljoen berekende dotatie vermeerderd met de bijpassing van 0,2
miljoen. Het corona-reservekapitaal staat op 0.

De fondsen van de paritaire comités 329.02 en 332 hebben door artikel 6, §5 van
het kb van 18/07/2002 steeds de garantie dat de dotatie niet lager kan zijn dan in
het voorgaand jaar. Bij de berekening van de dotatie 2022 is deze regel echter
niet van toepassing en kennen deze fondsen dezelfde garantie als de overige
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fondsen. Hierdoor zal ook bij de fondsen van de paritaire comités 329.02 en 332
het corona-reservekapitaal worden ingezet.

5) Het saldo van het corona-reservekapitaal
Door de toepassing van 3) en 4) wordt het corona-reservekapitaal gebruikt voor
de eventuele dalingen van de fiscale Maribel in 2020 en de sociale Maribel in 2022
op te vangen. Ingeval het reservekapitaal ontoereikend is, dan zorgt de overheid
voor de bijkomende middelen zodat er geen daling plaatsvindt.
Ook het omgekeerde geval is mogelijk, namelijk dat na toepassing van 3) en 4)
een saldo overblijft van het corona-reservekapitaal.
Dit saldo wordt geneutraliseerd voor de toepassing van de regel van de nietrecurrente middelen tot en met 31 december 2025.
Dit betekent dat het Maribelfonds de uitgaven van deze middelen kan spreiden
over een periode van 2021 tot en met 2025. Op die manier wordt vermeden dat
de middelen in één jaar als een ‘one-shot’ moeten worden uitgegeven.
Maar let op: het corona-reservekapitaal is een theoretisch bedrag, dat eenmalig
wordt bepaald op basis van de situatie op 31 december 2020 en enkel en alleen
verminderd wordt door de nodige bijpassing van de fiscale en sociale Maribel voor
respectievelijk het jaar 2020 en 2022. Het staat dus los van de werkelijke uitgaven
door het fonds (na 2020).

6) Fiscale Maribel 2022
In het jaar 2022 zal de verdeelsleutel voor de middelen van de fiscale Maribel
worden gebaseerd op de loonmassa van 2019 in plaats van de loonmassa van
2020.
Deze regel moet ervoor zorgen dat de verdeling van de middelen fiscale Maribel
sterker aansluit bij de normale tewerkstellingsverhouding.
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