
BIJLAGE BIJ DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE WERKNEMER DIE IN AANMERKING KOMT VOOR DE 
FINANCIËLE TUSSENKOMST VANWEGE HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN IN HET KADER VAN DE SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE (SINE) 
 
Om een financiële tussenkomst van het OCMW in het kader van de SINE-tewerkstelling te kunnen ontvangen moeten de 
navermelde bepalingen deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsregeling moet voorzien in een wekelijkse 
arbeidsduur van ten minste 1/3 (behoudens afwijking toegekend door de Inspectie van de Sociale Wetten). De 
arbeidsovereenkomst wordt opgesteld in minstens vier exemplaren waarvan de werkgever één indient bij het OCMW. 
 

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst gesloten op ...............………………….......tussen de navermelde partijen. 
Aanvangsdatum van de tewerkstelling ........................……………………………………………………….. 
 
 
TUSSEN DE WERKGEVER : 
 
Naam : ...............................................................................………………..................................................................... 
 
Adres : ............................................................................………………………………………………………………….. 
Ondernemingsnummer ………..........................................................................  
Inschrijvingsnummer RSZ……...…..........................................................................  
Inschrijvingsnummer RSZ - PPO……….............................................................………  
 
Vertegenwoordigd door : ............................…………………............Functie :................................................................ 
 
enerzijds 
 
 
EN DE WERKNEMER : 
 
Naam : ........................................................................................................................................................................... 
INSZ                       
identificatienummer van de sociale zekerheid, nummer in de rechterbovenhoek van de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) 
 
Adres : ................................................................................................................................................................…….. 
 
anderzijds 
 
 
IS OVEREENGEKOMEN : 
 
Art. 1 
 
De werkgever heeft een attest ontvangen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg dat bewijst dat hij onder het toepassingsgebied valt van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering 
van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen. 
 
 
Art. 2 
 
De werkgever heeft van het OCMW een verklaring ontvangen waarin bevestigd wordt dat, in toepassing van het 
koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt 
tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinitiatief, respectievelijk het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot 
vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de 
loonkost van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die wordt tewerkgesteld in een sociale 
inschakelingsinitiatief, een financiële tussenkomst vanwege het OCMW kan worden toegekend.  

Op basis van de contractueel voorziene tewerkstellingsbreuk Q/S1 is het bedrag van deze financiële tussenkomst 
maximaal € ........................ per kalendermaand (€ 750 x Q/S, doch begrensd tot € 500 per kalendermaand).  Het 
bedrag wordt begrensd tot het nettoloon waarop de werknemer recht heeft voor de beschouwde kalendermaand. 
 

                                                      
1 Q/S is de tewerkstellingsbreuk, zijnde de verhouding tussen het uurrooster voorzien in de arbeidsovereenkomst enerzijds en het theoretisch 
voltijds uurrooster anderzijds. 



Art. 3 
 
De financiële tussenkomst wordt door het OCMW aan de werkgever betaald.  De werkgever betaalt het volledig 
verschuldigd nettoloon voor de beschouwde maand (met inbegrip van de financiële tussenkomst vanwege het 
OCMW) aan de werknemer.  De werkgever vraagt de financiële tussenkomst over te schrijven op het rekening-
nummer - -  
 
 
Art. 4 
 
Om de financiële tussenkomst vanwege het OCMW te verkrijgen moet de werkgever : 
− bij de aanvang van de tewerkstelling een afschrift van het in artikel 1 vermelde attest en een exemplaar van de 

arbeidsovereenkomst (alsook van deze bijlage indien de bepalingen die erin voorkomen, niet zijn opgenomen in 
de arbeidsovereenkomst) indienen bij het OCMW dat voor de werknemer bevoegd is; 

− tijdens de tewerkstelling maandelijks het door hem ingevulde “bewijs voor de financiële tussenkomst vanwege 
het OCMW  in het kader van de sociale inschakelingseconomie” (OCMW – 78.SINE) indienen bij het OCMW. 

 
 
Art. 5 
 
De financiële tussenkomst kan toegekend worden gedurende volgende periode :  

 vanaf de datum van de indiensttreding tot het einde van het 10de trimester dat volgt; 
 vanaf de datum van de indiensttreding tot het einde van het 20ste trimester dat volgt; 
 onbeperkt; 
 vanaf .................... tot .................. 

(in te vullen wanneer de werknemer al in dienst geweest is van de werkgever en aangeworven wordt binnen de 
12 maanden volgend op het einde van de vorige overeenkomst). 

 
 
Art. 6 
 
De werkgever verbindt er zich toe: 
a) een arbeidsongeval dat de werknemer overkomt mee te delen op het formulier OCMW – 78.SINE; 
b) in geval van terugbetaling door de arbeidsongevallenverzekering, aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een deel van de financiële tussenkomst terug te betalen gelijk aan het resultaat van de 
formule: A x B x C/D, waarbij: 
A gelijk is aan 0,9; 
B gelijk is aan de financiële tussenkomst betaald voor de beschouwde maand; 
C gelijk is aan het belastbaar bedrag van het loon voor de periode van arbeidsongeschiktheid in de beschouwde 
maand; 
D gelijk is aan het belastbaar bedrag van het loon voor de beschouwde maand. 
 
 
Art. 7 
De werknemer verklaart een exemplaar van deze bijlage bij de overeenkomst ontvangen te hebben. 
 
 
ONDERTEKENING 
 
Opgesteld te ...........................................................................................................op............................. 
 
in .....exemplaren, waarvan            ∗ één voor de werknemer, 
                                                       ∗ één voor de werkgever, 
                                                       ∗ één door de werkgever in te dienen bij het OCMW, 
                                                       ∗ één door de werkgever over te maken aan de VDAB  
                                                           of BGDA (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
 
                       De werkgever,                                                                                                                         De werknemer, 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bepalingen mogen geïntegreerd worden in de arbeidsovereenkomst.                                   OCMW - bijlage arbeidsovereenkomst SINE 
 


