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Art. 35.§ 5.- [A. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden die Hij 
bepaalt, een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdrage toekennen aan de werkgevers van de 
social profit sector, voor het bedrag die Hij bepaalt, per werknemer, per kwartaal : 
 
1° voor de werknemers onderworpen aan het geheel van de stelsels beoogd in artikel 21 van deze wet; 
 
2° voor de werknemers die de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de aan de provincies 
ondergeschikte instellingen, de gemeenten, de aan de gemeenten ondergeschikte instellingen, de 
verenigingen van gemeenten en de instellingen van openbaar nut tewerkstellen. 
 
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag van de forfaitaire vermindering 
aanpassen ingeval de werkgever die onder de toepassing van deze paragraaf valt, andere verminderingen 
van sociale zekerheidsbijdragen geniet. 
 
De opbrengst van de vermindering werkgeversbijdragen wordt besteed aan het creëren van tewerkstelling. 
 
B. De Koning bepaalt de regelen met betrekking tot de cumulatie van de in de punt A. bedoelde forfaitaire 
vermindering met andere verminderingen der bijdragen. De Koning bepaalt ook de bijdragen bedoeld in 
artikel 38, §§ 3 en 3bis waarop deze forfaitaire vermindering van toepassing is. 
 
C. Voor de toepassing van deze paragraaf : 
 
1° wordt per paritair comité of paritair subcomité dat onder de toepassing van deze paragraaf valt, een 
sectoraal fonds opgericht overeenkomstig de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor 
bestaanszekerheid. 



 
De Koning kan evenwel in een specifieke bepaling voorzien wanneer een paritair comité of paritair 
subcomité in herstructurering is. 
 
In de boekhouding van elk Fonds worden de volgende rubrieken voorzien : 
 
a) rubriek voor betaling van de werkingskosten; 
b) rubriek voor de financiering van de personeelskosten; 
c) rubriek voor de financiering van bijkomende tewerkstelling; 
 
2 [(a) wordt bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 
een Fonds Sociale Maribel ingesteld, dat bevoegd is voor alle in punt A van dit artikel bedoelde 
werkgevers van de overheidssector. 
 
Dit Fonds wordt beheerd door een beheerscomité dat, overeenkomstig de regelen bepaald door de Koning, 
paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werknemers en vertegenwoordigers van de in het 
vorige lid bedoelde werkgevers. 
 
Dit Fonds wordt gespijsd met de opbrengst van de in dit artikel bedoelde 
werkgeversbijdrageverminderingen van sociale zekerheid, waarop de betrokken werkgevers van de 
overheidssector aanspraak kunnen maken. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stort aan het Fonds de 
opbrengst van de in dit artikel bedoelde werkgeversbijdrageverminderingen van sociale zekerheid, waarop 
de werkgevers van de overheidssector die bij deze Rijksdienst zijn aangesloten aanspraak kunnen maken. 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten stort aan het 
Fonds de opbrengst van de in dit artikel bedoelde werkgeversbijdrageverminderingen van sociale 
zekerheid, waarop de werkgevers van de overheidssector die bij deze Rijksdienst zijn aangesloten 
aanspraak kunnen maken. 
 
Overeenkomstig de regelen bepaald door de Koning beslist het beheerscomité over de aanwending van het 
gedeelte van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, dat beschikbaar is voor de financiering van 
bijkomende tewerkstelling. 
 
De boekhouding van het Fonds bevat de volgende rubrieken : 
 
1. rubriek voor de betaling van de werkingskosten; 
2. rubriek voor de financiering van de administratie- en personeelskosten; 
3. rubriek voor de financiering van bijkomende tewerkstelling, met de volgende subrubrieken: 
 
- de bijdrageverminderingen waarop de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangesloten 
ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen aanspraak kunnen maken; 
 
- de bijdrageverminderingen waarop de andere dan in het vorig streepje bedoelde werkgevers en die bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangesloten zijn, aanspraak kunnen maken; 
 
- de bijdrageverminderingen waarop de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten aangesloten ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen aanspraak 
kunnen maken; 
 
- de bijdrageverminderingen waarop de andere dan in het vorig streepje bedoelde werkgevers en die bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten aangesloten zijn, 
aanspraak kunnen maken; 



 
- de bedragen die de Minister bevoegd voor Werkgelegenheid, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en 
de Minister bevoegd voor Volksgezondheid onder de niet-recurrente middelen van het Fonds toewijzen 
voor de financiering van opleidingsprojecten. 
 
b) wordt bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 
een terugvorderingsfonds ingesteld. 
 
De boekhouding van dit Fonds bevat de volgende rubrieken : 
 
1. rubriek voor de terugvordering ten laste van de overheidswerkgevers die bij de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid zijn aangesloten; 
 
2. rubriek voor de terugvordering ten laste van de overheidswerkgevers die bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten zijn aangesloten. 
 
c) De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de bijkomende voorwaarden 
en de nadere regelen voor de toepassing van deze paragraaf.(3)] 
 
3° […(3)] 
 
D. de Koning bepaalt de voorwaarden en nadere regelen voor de bepaling van de opbrengst van de 
forfaitaire vermindering bedoeld in deze paragraaf, alsook de regelen voor de verdeling van de opbrengst. 
 
Op de opbrengst die aan ieder sectoraal fonds [en aan het Fonds Sociale Maribel bevoegd voor alle 
werkgevers van de overheidssector (3)] toekomt, wordt 0,10 % van deze opbrengst door de Rijksdienst 
voor sociale zekerheid of door de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten, naargelang van het geval, gestort aan [het globaal beheer van de sociale zekerheid (4)]. 
De sectorale fondsen [evenals het Fonds Sociale Maribel bevoegd voor alle werkgevers van de 
overheidssector (3)] zijn gemachtigd om [maximum (8)]1,20 % van de hun toegekende bedragen aan te 
wenden ter dekking van administratie- en personeelskosten. [...(3)] 
 
Uiterlijk op 30 [juni (3)] van ieder jaar, moeten de sectorale fondsen, alsook [het Fonds Sociale Maribel 
bevoegd voor alle werkgevers van de overheidssector(3)], aan de minister bevoegd voor 
Werkgelegenheid, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en voor de sectoren die onder zijn 
bevoegdheid vallen, de minister bevoegd voor Volksgezondheid een afschrift overzenden van hun 
jaarrekening met betrekking tot het afgelopen jaar alsook hun kastoestand op 31 december van het 
afgelopen jaar; die documenten moeten door een revisor, lid van het Instituut voor de bedrijfsrevisoren, 
[…(3)] of door de revisor aangeduid door het beheerscomité van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 
de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, naar gelang van het geval, voor echt verklaard zijn. 
 
De Koning kan eveneens een regeringscommissaris aanstellen [bij elk sectoraal fonds (3)] […(3)] [Hij kan 
twee regeringscommissarissen aanstellen bij het Fonds Sociale Maribel bevoegd voor alle werkgevers van 
de overheidssector. (3)] 
 
[E. De volgende middelen worden jaarlijks ter beschikking gesteld van het globaal beheer van de sociale 
zekerheid : 
 
a) het bedrag dat op de rekening van elk sectoraal fonds Sociale Maribel staat op 31 december met 
inbegrip van de intresten, verminderd met : 
 



- 5 percent van de voormelde opbrengst van het lopende jaar en 
 
- het bedrag [aangewend voor de betalingen uitgevoerd sedert 1 januari van het lopende jaar en 
betreffende tegemoetkomingen die aan de werkgevers voor het voorbije jaar verschuldigd zijn (3)] en 
 
- de niet-recurrente bedragen die de minister bevoegd voor Werkgelegenheid, de minister bevoegd voor 
Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid hebben toegewezen voor de financiering van 
opleidingsprojecten. 
 
[Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de opbrengst van de forfaitaire vermindering die ter 
beschikking gesteld wordt bij elk sectoraal fonds voor het tweede jaar dat volgt op het jaar waarop dit 
bedrag betrekking heeft.(3)] 
 
b) het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van het controlemechanisme dat door de Koning, bij een in 
Ministerraad overlegd besluit, wordt bepaald.(2)] 
 
F. De bepalingen van het algemeen stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, met name wat de 
aangiften met verantwoording van de bijdragen, de betalingstermijnen, de toepassing van de burgerlijke 
sancties en de strafbepalingen, de bevoegde rechter in geval van betwisting, de verjaring inzake 
rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de schuldvordering van de 
Rijksdienst voor sociale zekerheid betreft, zijn van toepassing. 
 
Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de Koning 
aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving van deze paragraaf en de uitvoeringsbesluiten ervan. 
 
Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen [van het Sociaal 
Strafwetboek.(9)] 
 
G. De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de bijkomende voorwaarden en nadere 
regelen voor de toepassing van deze paragraaf.(1)] 
 
[H. De Koning kan, in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, per sectoraal Fonds een 
compensatiebedrag vastleggen voor de jaren 2006, 2007 en 2008. De Koning bepaalt de 
toekenningsvoorwaarden en de berekeningsmodaliteiten van deze compensatie.(3)] 
 
[I. De sectorale fondsen bedoeld in punt C, 1°, evenals de Fondsen Sociale Maribel bedoeld in punt 2°, (a) 
worden, naast de taken die hen zijn toevertrouwd met toepassing van artikel 1 van de wet van 7 januari 
1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, belast met het beheer van de arbeidsplaatsen voor 
jongeren in het kader van globale projecten op federaal niveau en op het niveau van de deelgebieden in de 
non-profitsector, die voortvloeien uit de artikelen 82, § 3, en 83 van de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact. (6)] 
 
[§ 6. A. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onder de voorwaarden 
die hij bepaalt, aan de fondsen bedoeld in § 5, C, 1°, een gedeelte toekennen van het niet door te storten 
gedeelte van de bedrijfsvoorheffing bedoeld in het vierde lid van artikel 275/7 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992. 
 
B. De bepalingen van titel VII van het Wetboek van de inkomstenbelastingen1992 zijn van toepassing op 
het deel van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, bedoeld in het vierde lid van 
artikel 275/7, toegewezen aan de financiering van het Sociale Maribelfonds. 
 



C. In afwijking van punt E. van § 5, wordt het bedrag van het niet doorgestort gedeelte van de 
bedrijfsvoorheffing dat op 31 december op de rekening van elk fonds staat, met inbegrip van de interesten, 
verminderd met het bedrag van het niet doorgestort gedeelte van de bedrijfsvoorheffing ontvangen in het 
lopende jaar, jaarlijks ter beschikking gesteld van het globaal beheer van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid. 
 
Dit bedrag wordt ingehouden van de opbrengst van de forfaitaire bijdragevermindering die ter beschikking 
wordt gesteld van elk sectoraal fonds voor het tweede jaar dat volgt op het jaar waarop dit bedrag 
betrekking heeft. 
 
D. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de Koning 
aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving van deze paragraaf en de uitvoeringsbesluiten ervan. 
 
Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen [van het Sociaal 
Strafwetboek.(9)] 
 
E. De koning bepaalt de bijkomende voorwaarden en nadere regelen voor de toepassing van deze 
paragraaf. (5)] 
 
[§ 7. In geval van toekenning van een deel van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 
zoals bedoeld in de vorige paragraaf, kan de Koning vanaf het jaar 2010 in een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, een compensatiebedrag vastleggen voor het Fonds als bedoeld in § 5, C, 2°. De 
Koning bepaalt de toekenningsvoorwaarden en de berekeningsmodaliteiten van deze compensatie. (7)] 
 


