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Advies conceptnota SINE-maatregel 

Mevrouw de viceminister-president 

 

De sociale partners zijn het eens over het principe van individueel maatwerk conform de sociale 

inclusiegedachte.  

Echter, zonder helder beeld over de impact van deze invulling van het individueel maatwerk op 

de bestaande sociale inschakelingseconomie is het niet mogelijk om nu al een onderbouwd 

advies te verlenen. Er kwam geen antwoord op de specifieke vragen van de SERV aan uw 

kabinet verstuurd op 30 november 2015. Daarnaast werd nog geen gevolg gegeven aan de 

nota’s die tijdens de commissie sociale economie op 12 november 2015 werden beloofd. 

De sociale partners vragen alvast gezamenlijk opheldering over de impact van deze invulling 

van het individueel maatwerk op de bestaande sociale inschakelingseconomie.  

De sociale partners stellen bijvoorbeeld vast dat het verschil groot is tussen de huidige opname 

van SINE-middelen binnen maatwerk (24 mln) en binnen LDE (11mln) en het bedrag dat men 

voorziet om de impact van deze hervorming binnen maatwerk en LDE op te vangen. Het bedrag 

dat men voorziet binnen maatwerk is 11 miljoen. Dat is een verschil van 13 miljoen. Voor LDE 

voorziet men 5 miljoen, dat is een verschil van 6 miljoen. De sociale partners vragen 

verduidelijking bij de berekening van deze cijfers. Over het algemeen is de cijfermatige analyse 

ruim onvoldoende. Er worden een aantal cijfers weergegeven, maar die laten niet toe om een 

beeld te krijgen van wat de implicatie is van het voorstel op de huidige situatie. De conceptnota 

laat niet toe om een goede inschatting te maken van de omvang, het gebruik, … van de huidige 

SINE-maatregel. Ook het effect van de voorgestelde hervorming op het collectieve maatwerk, 

de LDE en de dienstencheque-sector is onduidelijk. 



  

  

 

 

 
  2 

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal voorzitter 

 


