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Mevrouw de minister,
De leden van de Commissie Sociale Economie hebben vernomen dat de SINE-maatregel sinds
de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen niet meer gecombineerd kan worden met
subsidiëring via dienstencheques. De cumulatie zou immers niet stroken met de Europese
g roepsvrijstel ngsverorden i n g.
I i

Tegen de achtergrond van essentiële principes zoals good governance en inclusie door werk,
wenst de Commissie Sociale Economie met dit schrijven zijn ongerustheid over te maken over
de impact van deze beslissing en van de abrupte wijze waarop ze wordt toegepast. De
commissieleden verbonden aan het departement WSE onthouden zich gelet op de eigenheid
van hun organisatie en functie.
Het stopzetten van de SlNE-maatregel in de sector van de sociale inschakelingseconomie zou
de meest kwetsbare werknemers treffen, waaronder S0-plussers en laaggeschoolden. Deze
groepen worden in de getroffen ondernemingen proportioneel meer tewerkgesteld - cf. de tabel
in bijlage ter illustratie - en deze middelen worden net gebruikt voor de extra begeleidingsnood
en de opvang van productiviteitsverlies.

We hebben begrip voor uw bezorgdheid over de mogelijke onverenigbaarheid van

de
combinatie van SINE-dienstencheques met de Europese regelgeving. De federale overheid die
tot voor kort bevoegd was, heeft deze bezwaren echter nooit gemaakt. Het zou
betreurenswaardig zijn dat een meningsverschil tussen beleidsniveaus plots rechtsonzekerheid
zou creëren voor de betrokken ondernemingen. Ondernemingen die tot voor kort volgens de
toenmalig bevoegde overheid volledig in regel waren. Door de snelheid waarmee deze
maatregel nu wordt getroffen komt bovendien de continuiTeit van een aantal ondernemingen
onder druk te staan en zullen er eerstdaags mensen in opzeg moeten worden gezet.

De Commissie Sociale economie vraagt als uniek overlegorgaan inzake sociale economie in
Vlaanderen dan ook met aandrang:
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a

dat er met de grootste spoed werk gemaakt wordt van een grondige impactanalyse van
deze ingreep, waarbij precies in beeld wordt gebracht hoeveel werkgevers en werknemers
in het bijzonder kansengroepen - door deze ingreep gevat worden;

a

-

dat er in tussentijd tijdelijke overgangsmaatregelen worden getroffen, tot er duidelijkheid is
over deze impact, en dus ongewenste effecten op de Vlaamse arbeidsmarkt worden
voorkomen.

a

dat de Commissie Sociale Economie nauw betrokken wordt in de verdere stappen die de
Minister daarna zal zetten in dit dossier.

Met de meeste

0.

Josse Van

voorzitter

Kopie minister van Werk, Phillipe Muyters, de minister-president, Geert Bourgois, de viceminister-presidenten Hilde Crevits en Annemie Turtelboom
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Bijlage

Ter illustratie worden in onderstaande tabel de dienstencheque-afdelingen van uiteenlopende
sociale ondernemingen, alsook van de maatwerkbedrijven/ sociale werkplaatsen met
dienstencheque-afdelingen buiten contingent, tegenover de gemiddelde onderneming in het
dienstenchequestelsel geplaatst.

Een belangrijke vaststelling uit onderstaande gegevens is dat sociale ondernemingen meer
personen uit de kansengroepen tewerkstellen dan dienstencheque-ondernemingen.

Tabel: benchmark
Cases

7 cases sociale inschakeli
Aantal koooen DC

Laaooeschoold

l%l

en maatwerk versus DC-stelsel
SO-plus (%)

Aantal en % SINE

tN-z

918

668

303

261

BIK

59

47

35

13

PWA DCO Halen

65

56

20

20

8

7

5

7

Aksi Thuis

60

51

23

23

Drietakt

39

31

11

3

1O0o/o

74,8%

34,6Vo

28,5o/o

N= 1149

N= 860

N= 397

N=327

25

10oo/o

44o/o

25

IDEA-ciifers

51 .ïYo

22,7o/o

Buurtservice

Totaal SINE-DC

Maatwerkbedrijven,
leden SST
DC-stelsel

Bron: SINE-DC-bedrijven, IDEA-Consult, SST
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