
sociale inschakelingseconomie (SINE) 

 

Aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
Werkloosheidsbureau te ……………..…………. 
…………………………………………..…………. 
……………………………………………..………. 

 
Betreft: vermindering van sociale zekerheidsbijdragen bij de aanwerving van een 

gerechtigde op maatschappelijke integratie of op financiële maatschap-
pelijke hulp in een sociale inschakelingsinitiatief (SINE-tewerkstelling) 

 
Geachte, 
 
Hierbij deel ik u mede dat de werknemer …………………………………………..…………….. 
(naam) op ………………………………….. (datum) werd aangeworven in het kader van een SINE-
tewerkstelling met een financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn in zijn/haar loonkost.  Deze tewerkstelling geeft recht op een 
doelgroepvermindering van sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 14, §§ 2 of 3, van 
het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de 
programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van 
de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. 
 
De gegevens in verband met deze tewerkstelling zijn de volgende : 
 
werkgever 
ondernemingsnummer van de werkgever :   

RSZ-nummer van de werkgever :     
of RSZ-PPO-nummer van de werkgever :     

 
werknemer 
naam van de werknemer : ………………………………………...…………………………………….. 
voornaam van de werknemer : ………………………………………………………………………….. 

rijksregisternummer (INSZ-nummer) van de werknemer :  

volledig adres van de werknemer : …………………….……………………………………………… 
postcode……….…gemeente………………………………… 

geslacht van de werknemer :  1 = man   2 = vrouw 

taal van de werknemer :   1 = Frans   2 = Nederlands  3 = Duits  

type RSZ-voordeel1 (volgens code RVA) :  C15  C16  

 D12  

datum van indiensttreding : ………………………………………………………………..…………. 
 
Hoogachtend, 
 
de voorzitter,         de secretaris, 

                                                 
1   zie schema in bijlage  



sociale inschakelingseconomie (SINE)  

 
 
 
 
 
 

leeftijd van de 
werknemer 

periode van toekenning van het recht 
op maatschappelijke integratie of 
een financiële maatschappelijke hulp 
vóór de aanwerving in het kader van 
een SINE-tewerkstelling  
 

RSZ-doelgroep-
vermindering voor de 
werkgever 
 

code 
RVA 

minder dan 45 jaar  minstens 156 dagen R6 in een 
referteperiode van 9 kalendermaanden 
 

€ 1000 : kwartaal 1 tot 11 
 

C15 

minder dan 45 jaar  minstens 312 dagen R6 in een 
referteperiode van 18 kalendermaanden 
 
 

€ 1000 : kwartaal 1 tot 21 
 

C16 

vanaf 45 jaar  minstens 156 dagen R6 in een 
referteperiode van 9 kalendermaanden 
 
 

€ 1000 : volledige duur 
van de tewerkstelling 
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