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A. Wetgeving
1. Wat is de wettelijke basis voor de inschakelingsbanen in de sociale economie?

De invoering van de inschakelingsbaan in de sociale economie wordt geregeld door 2 ordonnanties:
- De ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, uitgevoerd door:
a) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen 

in de sociale economie van 16 mei 2019.
- De ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale 

ondernemingen, uitgevoerd door:
b) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018 met betrekking tot de 

erkenning van de sociale ondernemingen,
c) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 houdende de samenstelling 

en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap,
d) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende het mandaat 

en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen.

B. Subsidies
2. Waaruit bestaat de premie «inschakelingsbaan in de sociale economie»? 

De premie is bedoeld om de loonlast van de SOCECO-werknemer te verminderen.
De premie wordt door Actiris aan de werkgever gestort.
Er bestaan twee soorten SOCECO-premies:

De premie artikel 2:
Een doorstromingspremie, vastgelegd op maximaal € 33.000*/jaar voor een voltijdse tewerkstelling voor 
een maximale duur van 2 jaar (ter vervanging van de vroegere DSP-maatregel), die niet onmiddellijk 
hernieuwbaar is.
Dezelfde werknemer kan alleen een nieuwe SOCECO-doorstromingsovereenkomst (art. 2, € 33.000/ 
jaar voor een voltijdse tewerkstelling) bij dezelfde werkgever krijgen, als er minstens 5 jaar tussen beide 
premieperiodes zit.

De premie artikel 3:
- Een inschakelingspremie, vastgelegd op maximaal € 10.000*/ jaar voor een voltijdse tewerkstelling voor 
een maximale duur van 5 jaar (ter vervanging van de vroegere SINE-maatregel), die voor dezelfde 
werknemer niet hernieuwbaar is.
- Een inschakelingspremie, vastgelegd op maximaal € 10.000*/ jaar voor een voltijdse tewerkstelling tot 
aan de wettelijke pensioenleeftijd van de werknemer, indien de werknemer aan het begin van de 
overeenkomst minstens 50 jaar is (ter vervanging van de vroegere «onbeperkte» SINE-maatregel).

*geïndexeerd op de eerste dag van het jaar na de indexaanpassing.

3. Is er een specifieke tussenkomst van de RSZ, de RVA of het OCMW in het kader van een SOCECO-overeenkomst?
Voor de SOCECO-werknemers is geen integratie-uitkering voorzien. 
De RVA en het OCMW komen niet in de SOCECO-premies tussen. Voor de SOCECO-werknemers is geen 
RSZ-doelgroepvermindering voorzien (in tegenstelling tot voor de DSP’s en SINE’s).

4. Welke kosten komen voor de SOCECO-premie in aanmerking?
De premie heeft betrekking op de “loonkost”. Deze loonkost wordt in het besluit inschakelingsbanen in de sociale 
economie gedefinieerd. Deze loonkost omvat:

- de som van het brutoloon,
- de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever,
- de eindejaarspremie,
- het vakantiegeld.



4

Subsidie « inschakelingsbaan in de sociale economie »
(SOCECO) 

Bijgewerkt op 06/12/2021

FAQ SOCECO | 6 december 2021 | DTP

FAQ

Document bestemd voor werkgevers met een SOCECO-overeenkomst. 
Gelieve dit document niet te verspreiden.

5. Hoe moet ik het verkrijgen van de premies verantwoorden?
Om de premies uitbetaald te krijgen, moet u:

- De arbeidsovereenkomst binnen de maand na de ondertekening aan de dienst Subsi-Job bezorgen via 
frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling 
A/SOCECO/ESXXXXX) en ook het bewijs doorsturen dat de werknemer het individueel inschakelingsplan 
heeft ontvangen, waarvan het model door Actiris is opgesteld.

EN
- Zo snel mogelijk uw RSZ-aangiften doen door in het blok “Tewerkstelling inlichtingen” de specifieke code 

“Gewestelijke tewerkstellingssteun” in te vullen (zie de administratieve instructies van de RSZ).

U hoeft de DmfA-aangiften niet zelf aan Actiris te bezorgen. Actiris zal deze DmfA-aangiften rechtstreeks van de 
RSZ ontvangen.
Wel moet u de dienst Subsi-Job binnen de vijf dagen op de hoogte brengen van iedere wijziging van de arbeidso-
vereenkomst van de werknemer via frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste 
gestructureerde mededeling A/SOCECO/ESXXXXX).
Actiris zal de informatie i.v.m. de aanwerving en de stopzetting van de overeenkomst ook rechtstreeks via Dimona 
controleren.
Het model van het individueel inschakelingsplan wordt bij uw overeenkomst gevoegd.

6. Hoe zullen de premies worden betaald?
Actiris zal iedere maand 1/12e van de premie van € 33.000 of € 10.000 (voor een voltijdse betrekking) storten.
De forfaitaire maandelijkse premies zullen tien maanden na het betrokken trimester worden geregulariseerd op 
basis van de DmfA-gegevens die Actiris ontvangt van de RSZ.

7. Keert Actiris een specifieke premie uit die de eindejaarspremie, het vakantiegeld 
of de uittredingsvergoedingen dekt?
Nee, deze kosten zitten mee vervat in de 12e delen van de voorlopige premie.

8. Komen opleidingskosten in aanmerking voor de SOCECO-premie?
Nee, deze kosten komen niet in aanmerking voor de SOCECO-premie.

9. Worden de subsidies bij elke indexsprong geïndexeerd?
Nee, het bedrag van de premie zal op 1 januari van het volgende jaar worden geïndexeerd.

10. Hoe gebeurt de afrekening?
Op basis van de DmfA-gegevens zal jaarlijks een afrekening plaatsvinden (vanaf september 2022) conform de 
reële loonkosten van de tewerkstelling van de SOCECO-werknemer in uw structuur.
Op basis van deze afrekening zal Actiris ofwel een bedrag bijstorten, ofwel een bedrag terugvorderen.
Als u een premie van € 33.000 geniet en u weet dat de loonkosten ver onder die € 33.000 zullen liggen, kunt 
u met de dienst Subsi-Job afspreken dat iedere maand een deel van de premie wordt ingehouden, om zoveel 
mogelijk te beperken dat uw structuur bij de jaarlijkse afrekening onverschuldigde bedragen moet terugbetalen.
Om over stabiele DmfA’s te beschikken vindt de afrekening plaats op het 3de trimester van het jaar n+1.
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11. Hoe geef ik mijn SOCECO-medewerker aan in de multifunctionele DmfA-aangifte?
Zorg ervoor dat uw sociaal secretariaat over alle nodige informatie beschikt om deze DmfA-aangifte correct af 
te handelen:

- Vergeet niet uw sociaal secretariaat te informeren van alle mensen met een SOCECO gesubsidieerd contract.
- Per 31 december 2020 vervielen de reductiecodes DSP en SINE (DSP-codes: 3220, 3221, 3230, 3231 

SINE-codes: 1142, 3240, 3241 en 3250)
- Voor SOCECO-contracten moet vanaf 1 januari 2021 een nieuw veld worden ingevuld in de DmfA:

- Veld «Regionale werkgelegenheidsbijstand»,
- In de rubriek Inlichtingen tewerkstelling,
- De waarde «B» moet worden gebruikt voor SOCECO-contracten.

- Indien een bijkomend contract op eigen middelen is afgesloten met de SOCECO werknemer, mag deze 
bezetting op eigen middelen niet de waarde “B” dragen.
Alleen de bezettingslijn gekoppeld aan het SOCECO-contract moet de waarde «B» vermelden.

- De waarde «B» moet gebruikt worden op alle aangiften waarvan het kwartaal binnen de gesubsidieerde 
periode valt (Maximaal 2 jaar voor artikelen 2 (33.000 € / jaar voor een voltijdse werknemer), 5 jaar voor 
artikelen 3 (10.000 € / jaar voor voltijd) en tot pensioen voor artikel 3 aangeworven met minimaal 50 jaar).

- De waarde “B” moet worden gebruikt voor alle voormalige SINE- en DSP-werknemers die u bij Actiris hebt 
aangegeven als “doorstromend” in het nieuwe SOCECO-systeem. Actiris moet ook de gevraagde docu-
menten (oorspronkelijk contract en certificaten) ontvangen en gevalideerd hebben.

- Het is uw verantwoordelijkheid om SOCECO-werknemers correct aan te geven bij de RSZ in de DmfA’s.
- Enkel voor de ondernemingen die beschikken over SOCECO-werknemers die «dienstencheques»-

activiteiten uitoefenen, moet, indien een contract met een arbeidstijd die hoger is dan de maximale 
gesubsidieerde tijd op de arbeidsplaats, slechts één beroepslijn worden aangegeven. Deze regel moet 
worden aangevuld met de waarde «B» in het gebied «Regionale werkgelegenheidssteun». Actiris zal bij de 
afrekening de gesubsidieerde werktijd pro rata berekenen.

Op ieder moment kan de inspectie van Actiris de effectiviteit van de prestaties voor de gesubsidieerde arbeidstijd 
nagaan.
Voor meer informatie over de aangifte van SOCECO’s in de DmfA’s, klik hier.

Als u van sociaal secretariaat of dossierbeheerder verandert, zorg er dan voor dat al deze informatie aan uw 
nieuwe mandataris wordt doorgegeven.
DmfA-aangiften worden driemaandelijks en definitief geanalyseerd tijdens de telling, die zal plaatsvinden vanaf 
het 3e kwartaal van het volgende jaar (in 2022 voor het jaar 2021).

Wij wijzen u op het belang van een snelle en correcte aangifte van uw SOCECO -werknemers.

Zorg er ook voor dat de aangiften correct zijn om elke significante regularisatie tijdens de afwikkeling te vermijden.

NEW
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12. Wat zijn de gevolgen van de afwezigheid van de werknemer (wegens ziekte, bevallingsverlof, 
loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde ...) voor de SOCECO-premie?
Occasionele dagen onbetaald verlof, dagen waarop gestaakt wordt, afwezigheden wegens ziekte van minder 
dan 1 maand en ongewettigde afwezigheidsdagen hebben geen invloed op de voorlopige premie. 

In geval van afwezigheid wegens ziekte langer dan 1 maand, tijdelijke of definitieve arbeidstijdvermindering 
(wegens ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking), bevallingsverlof en preventieve werkverwijdering (of 
iedere andere situatie die tot een aanzienlijke en/of systematische daling van het loon leidt) zal de voorlopige 
premie verhoudingsgewijs worden verminderd.

U dient ons binnen de vijf werkdagen van iedere verandering in de situatie van de werknemer op de hoogte te 
brengen, zodat de storting van de voorlopige premie kan worden stopgezet of het premiebedrag kan worden 
verminderd, om zo het bedrag dat u bij de afrekening moet terugbetalen, te beperken. Aarzel ook niet om ons 
een herinnering te sturen naar frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste 
gestructureerde mededeling A/SOCECO/ESXXXXX).

13. Kan ik een afwezige werknemer vervangen? En kan ik voor die werknemer een SOCECO-premie genieten?
Op SOCECO-arbeidsplaatsen zijn vervangingen niet toegestaan. Het besluit met betrekking tot de SOCECO- 
maatregel voorziet dit niet.
U bent vrij om de afwezige werknemer binnen uw structuur te vervangen, maar u kunt voor de vervanger GEEN 
SOCECO-premie genieten. 
U moet de vervanger met eigen middelen betalen.
Aarzel niet om ons te herinneren aan de langdurige afwezigheid van een werknemer, zodat de storting van de 
subsidie voor deze werknemer kan worden stopgezet of het bedrag kan worden verminderd, om zo het bedrag 
dat u bij de afrekening moet terugbetalen, te beperken.

14. Kan het werkrooster van een werknemer worden aangepast?
Ja:

- Een werknemer kan zijn arbeidstijd verminderen. 
Opgepast, u verliest echter het recht op de SOCECO-premie zodra de arbeidstijd tot minder dan halftijdse 
prestaties wordt verminderd.
Om de terugbetalingen bij de afrekening te beperken, dient u ons binnen de vijf werkdagen na deze wijziging 
op de hoogte te brengen door een mail te sturen naar frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail 
de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling A/SOCECO/ESXXXXX).

- Een werknemer kan zijn arbeidstijd ook verhogen en u kunt een premie genieten die met de nieuwe 
arbeidstijd overeenstemt, voor zover die binnen de arbeidstijd blijft die aan de gesubsidieerde arbeidsplaats 
is toegewezen. 
U moet de bijlage bij de arbeidsovereenkomst die deze wijziging vermeldt binnen de vijf werkdagen naar 
frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling 
A/SOCECO/ESXXXXX) verzenden.
 Opgelet! Alle prestaties die boven de aan de gesubsidieerde arbeidsplaats toegewezen arbeidstijd liggen, 
moeten het voorwerp uitmaken van een arbeidsovereenkomst die u met eigen middelen financiert.

NEW

NEW
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15. Hoe kunnen de bedragen die bij de afrekening moeten worden terugbetaald zoveel mogelijk beperkt worden?
Allereerst moet u afwezigheden steeds melden zodat er geen onverschuldigde subsidies worden betaald. 
Daarnaast kunt u ook een maandelijkse inhouding op de premie vragen om de bedragen die bij de jaarlijkse 
afrekening moeten worden teruggevorderd, te beperken. 
Hiertoe dient een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die daartoe gemachtigd is een aanvraag te sturen 
naar frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling 
A/SOCECO/ESXXXXX), met vermelding van het bedrag dat u op de voorlopige maandelijkse premies wilt laten 
inhouden. 
Als de maandelijkse inhoudingen te hoog zijn, zullen de verschuldigde en nog niet ontvangen bedragen op uw 
rekening worden gestort bij de afrekening die in het vierde trimester van het volgende jaar plaatsvindt. 
Wij kunnen u helpen om het bedrag te bepalen dat op de voorlopige premies zal worden ingehouden. U kunt 
hiervoor een e-mail sturen naar frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste 
gestructureerde mededeling A/SOCECO/ESXXXXX).

16. Hoe wijzig ik het rekeningnummer waarop de subsidies worden gestort?
Stuur een aanvraag met vermelding van de overeenkomsten waarop deze wijziging betrekking heeft naar  
frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling A/
SOCECO/ESXXXXX). Voeg ook een attest BIV (Bankidentiteitsverklaring) van de bank toe dat bewijst dat de 
nieuwe rekening op naam van uw structuur staat.
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C. Werknemers
17. Welke werknemers komen voor de gesubsidieerde SOCECO-betrekkingen in aanmerking?

Voor de premie artikel 2 (€ 33.000/ jaar voor een voltijdse tewerkstelling) moet de werknemer:

- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
- Als niet-werkende werkzoekende (NWWZ) bij Actiris ingeschreven zijn
- Niet eerder in het kader van een sociale-economiebetrekking voor inschakeling 

(artikel 3 - € 10.000/ jaar voor een voltijdse tewerkstelling) bij dezelfde werkgever hebben gewerkt
- De voorbije vijf jaar niet in het kader van een sociale-economiebetrekking voor doorstroming 

(artikel 2 - € 33.000/ jaar voor een voltijdse tewerkstelling) bij dezelfde werkgever hebben gewerkt

Én aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

- Niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het lager secundair onderwijs
- Niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs en in de 36 

kalendermaanden die aan de indiensttreding voorafgaan gedurende minstens 624 dagen als niet-werkende 
werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn geweest

- Werkzoekend zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid in de zin van artikel 7, § 2, van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de 
werkzoekenden

- Behoren tot de doelgroepen van de maatregelen voor “begeleiding van doelgroepen met specifieke problemen” 
of NEET’s (jongeren die niet studeren, werken of jobleren) zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in 
het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerschappen

Voor de premie artikel 3 (€ 10.000/ jaar voor een voltijdse tewerkstelling) moet de werknemer:

- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
- Als niet-werkende werkzoekende (NWWZ) bij Actiris ingeschreven zijn
- Nooit eerder in het kader van een sociale-economiebetrekking voor inschakeling 

(artikel 3 - € 10.000/jaar voor een voltijdse tewerkstelling) bij dezelfde werkgever hebben gewerkt

Én aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

- Niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het lager secundair onderwijs
- Niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs en in de 36 

kalendermaanden die aan de indiensttreding voorafgaan gedurende minstens 624 kalender dagen als 
niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn geweest

- Werkzoekend zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid in de zin van artikel 7, § 2, van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de 
werkzoekenden

- Behoren tot de doelgroepen van de maatregelen voor “begeleiding van doelgroepen met specifieke 
problemen” of NEET’s (jongeren die niet studeren, werken of jobleren) zoals bepaald door Actiris of zoals 
bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerschappen

Alleen de consulenten van Actiris die uw werkaanbiedingen beheren zijn bevoegd om te bevestigen dat een 
kandidaat aan de vereiste criteria voldoet en het attest af te leveren dat nodig is om een SOCECO-werknemer 
te kunnen tewerkstellen (attest A6).
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18. Komen werknemers met een overeenkomst artikel 60, § 7, of een inschakelingscontract in aanmerking 
voor de SOCECO-maatregel?
Vier scenario’s zijn mogelijk: 

- Een werknemer met een arbeidsovereenkomst artikel 60 of een inschakelingscontract die een DHSO of 
een hoger diploma heeft, kan geen gelijkstelling krijgen en kan niet worden aangeworven voor een betrek-
king van het type inschakelingsbaan in de sociale economie.

- Een werknemer met een arbeidsovereenkomst artikel 60 of een inschakelingscontract die geen GLSO 
heeft, kan wel worden aangeworven voor een SOCECO-betrekking (dit geldt ook voor personen met een in 
België niet erkend buitenlands diploma).

- Een werknemer met een arbeidsovereenkomst artikel 60 of een inschakelingscontract die wel een GLSO 
heeft en tot aan het einde van het contract tewerkgesteld is gebleven, kan wel worden aangeworven voor 
een SOCECO-betrekking, en dit zonder wachttijd. 

- Als de werknemer met een arbeidsovereenkomst artikel 60 of een inschakelingscontract een GLSO heeft 
en niet tot aan het einde van het contract tewerkgesteld is gebleven, zullen de gewerkte maanden mee-
tellen voor de berekening van de inactiviteitsperiode (die moet 2 jaar bedragen in een periode van 3 jaar).

19. Kan van de toelatingsvoorwaarden worden afgeweken?
Nee, er is geen enkele afwijking mogelijk.

20. Kan ik mijn eigen kandidaat aanwerven?
Ja, nadat de dienst Actiris die uw werkaanbiedingen beheert gecontroleerd heeft of de kandidaat aan de 
voorwaarden voldoet. 
Als u een mogelijke kandidaat heeft, moet u dit bij de rekruteringsaanvraag melden aan de dienst Subsi-job of 
aan de rekruteringsconsulent van Actiris die uw werkaanbieding beheert.
Als de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, zal hij een A6-attest ontvangen en zult u hem kunnen aanwerven.
Opgelet! Onderteken nooit een arbeidsovereenkomst voor een gesubsidieerde SOCECO-betrekking zonder er 
zeker van te zijn dat Actiris het A6-attest aan de werkzoekende heeft afgeleverd.

21. Kan ik een kandidaat die door Actiris wordt voorgesteld, weigeren?
Ja, u kunt de kandidaat weigeren. 
U bent niet verplicht de door Actiris voorgestelde kandidaat aan te werven. 
We herinneren u er evenwel aan dat het SOCECO-programma een overwegend vormend karakter heeft en 
dat u zich hiertoe verbonden heeft via uw overeenkomst. Wat uw verwachtingen betreft moet u dus rekening 
houden met het beoogde publiek.
Ter herinnering: u heeft 6 maanden de tijd om de betrekking in te vullen. Na verloop van die termijn zal de 
niet-ingevulde arbeidsplaats verloren gaan.
Uitzonderlijk wordt door COVID deze termijn verlengd tot 30 maart 2021 voor arbeidsplaatsen die langer dan 6 
maanden onbezet zijn.

22. Welk type overeenkomst kan ik met een SOCECO-werknemer afsluiten? 
Welke duur moet deze overeenkomst hebben?
U kunt een overeenkomst voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur afsluiten. Er zijn qua looptijd geen 
verplichtingen. Actiris legt voor de SOCECO-maatregel geen standaardcontract op.
Er geldt geen minimum- of maximumduur om de premie te kunnen ontvangen.
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur kunnen automatisch worden verlengd, op voorwaarde dat Actiris 
op de hoogte werd gebracht en dat de contracten zonder onderbreking op elkaar aansluiten. 
In dit kader verbindt u zich ertoe de reglementering m.b.t. de arbeidsovereenkomst te volgen (de wet van 03 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 05 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebe-
ginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).
De betaling van de premie door Actiris is wel in de tijd beperkt. (Zie Waaruit bestaat de premie «inschakelings-
baan in de sociale economie»?)

NEW
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23. Wanneer moet ik de SOCECO-arbeidsovereenkomst laten starten?
De arbeidsovereenkomst moet verplicht op de 1e dag van de maand starten.

24. Welke bezoldiging voor mijn SOCECO-werknemer?
Het loon van de werknemer wordt tussen u en hem afgesproken.
Het loon moet op zijn minst beantwoorden aan de barema’s die door uw collectieve arbeidsovereenkomsten 
worden opgelegd.
Het moet niet beantwoorden aan de barema’s die van kracht zijn voor de medewerkers van de openbare 
instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
U bent verplicht het principe van gelijke behandeling (loon en voordelen) toe te passen voor de SOCECO-
werknemer die dezelfde functie of een gelijkaardige functie uitoefent als de werknemers van uw onderneming 
en dit in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).

25. Wat is het individueel inschakelingsplan?
Het individueel inschakelingsplan is een aan de werknemer aangepast competentieverwervingsplan afkomstig 
uit het inschakelingsprogramma dat bij de mandaataanvraag werd gevoegd.
Actiris bezorgt u samen met uw overeenkomst een model van het individueel inschakelingsplan.
Het plan moet worden ingevuld wanneer een SOCECO-overeenkomst wordt afgesloten en moet door u en de 
werknemer worden ondertekend.
U moet de ontvangstbevestiging van het individueel inschakelingsplan, samen met de arbeidsovereenkomst, 
naar frontline@actiris.be sturen (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste gestructureerde 
mededeling A/SOCECO/ESXXXXX). Deze ontvangstbevestiging kan integraal deel uitmaken van de arbeidso-
vereenkomst.

26. Kan ik het individueel inschakelingsplan in de loop van de overeenkomst aanpassen?
Ja, het individueel inschakelingsplan kan in de loop van de arbeidsovereenkomst worden aangepast, mits het 
akkoord van de werknemer (handtekening door beide partijen).
De evolutie van het inschakelingsplan moet worden bewaard en moet in geval van een inspectie kunnen wor-
den voorgelegd.

27. Moet ik een nieuw inschakelingsplan opstellen wanneer de arbeidsovereenkomst wordt verlengd?
Als u in het oorspronkelijk individueel inschakelingsplan verlengingen van de arbeidsovereenkomst heeft voor-
zien, is dit niet nodig.
Indien de verlenging oorspronkelijk niet werd voorzien, moet het individueel inschakelingsplan worden aange-
past of moet een nieuw individueel inschakelingsplan worden opgesteld.
Elke aanpassing moet door u en de werknemer worden ondertekend, worden bewaard en worden voorgelegd 
in geval van een inspectie. 

28. Kan ik een SOCECO-werknemer die wegens ziekte, bevallingsverlof, loopbaanonderbreking, 
verlof zonder wedde enz. afwezig is, vervangen?
Nee, op SOCECO-arbeidsplaatsen zijn vervangingen niet toegestaan op basis van het besluit dat de SOCE-
CO-tewerkstellingsmaatregel bepaalt (16 mei 2019).
U bent vrij om de afwezige werknemer binnen uw structuur te vervangen, maar u kunt voor de vervanger 
GEEN SOCECO-premie genieten. 
U moet de vervanger met eigen middelen betalen.
Aarzel niet om ons te herinneren aan de langdurige afwezigheid van een werknemer, zodat de storting van de 
subsidie voor deze werknemer kan worden stopgezet of het bedrag kan worden verminderd, om zo het bedrag 
dat u bij de afrekening moet terugbetalen, te beperken.
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29. Kan een werknemer overschakelen van het ene type SOCECO-premie naar het andere?
- De SOCECO-werknemer kan binnen uw structuur overstappen van een premie artikel 2 (€ 33.000/jaar voor 
een voltijdse tewerkstelling) naar een premie artikel 3 (€ 10.000/jaar voor een voltijdse tewerkstelling), op 
voorwaarde dat de 2 contracten zonder onderbreking op elkaar aansluiten. Ter herinnering: de werknemer moet 
voor de bijbehorende werkaanbieding opnieuw een A6-attest bekomen.
- Het omgekeerde is niet mogelijk. De SOCECO-werknemer kan niet overstappen van een premie artikel 3 
(€ 10.000/jaar voor een voltijdse tewerkstelling) naar een premie artikel 2 (€ 33.000/jaar voor een voltijdse 
tewerkstelling).

30. Hoe vaak kan een werknemer de SOCECO-premie binnen mijn structuur genieten?
Voor de premie artikel 2: 

U kunt voor een werknemer maximaal gedurende een ononderbroken periode van twee jaar de premie van € 
33.000/jaar voor een voltijdse tewerkstelling genieten. 
U kunt voor dezelfde werknemer opnieuw een premie artikel 2 genieten na verloop van een periode van vijf 
jaar na de betaling van de laatste voorlopige premie (artikel 2) voor deze werknemer. 

Voor de premie artikel 3: 
U kunt voor een werknemer eenmalig gedurende vijf jaar (of tot aan het pensioen van de werknemer als 
de arbeidsovereenkomst na zijn 50e verjaardag is gestart) de premie van € 10.000/jaar voor een voltijdse 
tewerkstelling genieten. Na deze periode kunt u voor dezelfde werknemer nooit meer een premie artikel 3 
genieten.

31. Hoe lang kan ik een werknemer tewerkstellen met een SOCECO-subsidie?
Eerdere prestaties bij een andere werkgever hebben geen invloed op de maximale duur van de tewerkstelling 
als SOCECO-werknemer in uw structuur.

Artikel 2: 2 jaar.
Artikel 3: 5 jaar of tot aan het pensioen van de werknemer als deze laatste op het moment van zijn 

aanwerving ouder is dan 50 jaar.

32. Kan ik de arbeidsplaats van de werknemers intern veranderen? Onder welke voorwaarden?
Nee. De werknemer kan niet van arbeidsplaats veranderen binnen dezelfde overeenkomst.

33. Kan een werknemer subsidies cumuleren?
Nee, een SOCECO-werknemer kan nooit meerdere gesubsidieerde arbeidsplaatsen tegelijkertijd bekleden, 
ongeacht het type premie (artikel 2 of artikel 3). Een combinatie met een ander gewestelijk tewerkstellingspro-
gramma of een activa.brussels-attest is eveneens uitgesloten.

34. Kan ik een werknemer ter beschikking stellen aan een andere werkgever?
Nee. De werknemer kan niet ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer u daar van de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toelating toe heeft gekregen.

35. Kan een werknemer in dienst zijn bij een andere werkgever?
De werknemer kan de uren die buiten de subsidie vallen, invullen met een andere arbeidsovereenkomst binnen 
uw structuur of bij een andere organisatie, op voorwaarde dat die andere overeenkomst niet wordt gesubsidieerd.

De werknemer kan nooit twee SOCECO-arbeidsplaatsen tegelijkertijd bekleden, ook niet bij verschillende werkgevers.
Bijvoorbeeld: de heer X heeft een halftijdse SOCECO-betrekking in uw structuur A en wil halftijds bij een andere 
werkgever B werken.
Dit kan, op voorwaarde dat werkgever B niet voor de arbeidsovereenkomst van de heer X wordt gesubsidieerd.

36. Kan ik een wijziging van de functie en/of de taken van een gesubsidieerde werknemer aanvragen?
Nee, de taken zijn verbonden aan het individueel inschakelingsplan dat de werknemer samen met zijn 
arbeidsovereenkomst heeft ondertekend.
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37. Kan ik een wijziging van de functie en/of de taken van een niet-ingevulde arbeidsplaats aanvragen?
Ja, als de arbeidsplaats vacant is, kunt u een wijziging van de functie en de taken aanvragen.
De functie en de gewenste taken moeten het voorwerp uitmaken van een inschakelingsprogramma dat u bij uw 
mandaatsdossier voegt. 
U moet deze wijziging aanvragen bij Actiris door een e-mail te sturen naar frontline@actiris.be (met in het 
onderwerp van de mail de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling A/SOCECO/ESXXXXX).
Actiris zal uw aanvraag onderzoeken en zal de wijziging van de functie desgevallend bevestigen.
In voorkomend geval zult u een nieuwe overeenkomst moeten ondertekenen.
De SOCECO-werknemer mag alleen de functie uitoefenen die voor de betrokken arbeidsplaats in de overeen-
komst staat vermeld.
Opgelet! De overeenkomst kan maar 1 keer per jaar worden aangepast.

38. Welke opzeggingstermijn moet de werknemer presteren als hij ontslag neemt?
Als de werknemer ontslag neemt, geldt een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen, die ingaat op de eerste 
maandag na de kennisgeving van het ontslag.
Dit is zo door de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaald voor de werknemers aangeworven in het kader 
van programma’s voor wedertewerkstelling.

39. Welke opzeggingstermijn moet de werknemer presteren als hij ontslagen wordt?
De opzeggingstermijn wordt zoals voor alle loontrekkers bepaald op basis van de wet betreffende de arbeidso-
vereenkomsten van 03 juli 1978.
Raadpleeg deze wet om de exacte termijn te kennen of vraag hulp aan uw sociaal secretariaat.

40. Ik wens de arbeidsovereenkomst van mijn SOCECO-werknemer voor dezelfde arbeidsplaats te verlengen. 
Hoe ga ik te werk?
U kunt een nieuwe arbeidsovereenkomst met de reeds tewerkgestelde werknemer afsluiten:

- door de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst na te leven;
- door de nieuwe arbeidsovereenkomst meteen van start te laten gaan (de volgende dag), zonder enige 

onderbreking tussen beide overeenkomsten;
- door u ervan te verzekeren dat de nieuwe overeenkomst gepaard gaat met een geldig en ondertekend 

individueel inschakelingsplan;
- door frontline@actiris.be in te lichten over deze verlenging en de documenten binnen de vijf werkdagen terug 

te sturen (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling A/SOCECO/
ESXXXXX). (Zie Hoe moet ik het verkrijgen van premies verantwoorden?).

Indien aan al deze punten wordt voldaan, moet u bij Subsi-Job geen creatie van een werkaanbieding aanvragen 
en moet u voor de werknemer geen nieuw A6-attest bekomen.
De premie blijft evenwel beperkt tot maximaal 2 jaar voor de premie artikel 2 (€ 33.000/jaar voor een voltijdse 
tewerkstelling) en 5 jaar voor de premie artikel 3 (€ 10.000/jaar voor een voltijdse tewerkstelling) (indien de 
werknemer bij de aanwerving jonger is dan 50 jaar).
Deze periodes zijn niet hernieuwbaar.

41. Welke gevolgen zijn verbonden aan de domiciliëring van de werknemer buiten het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) in de loop van zijn arbeidsovereenkomst?
Dit heeft geen gevolgen, op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. 
Voor een werknemer die uit het BHG verhuist, kunt u de SOCECO-premie blijven genieten voor de volledige duur 
van zijn arbeidsovereenkomst.
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42. Kan een werknemer zijn gesubsidieerde arbeidsovereenkomst aanvullen met een zelfstandige baan?
Ja, een werknemer kan naast zijn gesubsidieerde arbeidsovereenkomst het statuut van zelfstandige of 
zelfstandige in bijberoep hebben.

43. Kan ik het deeltijdse contract van een SOCECO-werknemer aanvullen en zijn arbeidstijd verhogen?
Ja, u kunt de werktijd van een SOCECO-werknemer verhogen tot de limiet die is vastgelegd door de arbeidsplaats 
die hij bezet. Buiten de voorziene arbeidstijd kunt u de arbeidstijd van deze werknemer aanvullen door met deze 
werknemer een bijkomend contract op eigen middelen af te sluiten.
Bij de aangifte van DmfA moet u voor deze werknemer twee verschillende bezettingslijnen aangeven. Enkel 
werkgevers met SOCECO-werknemers die «dienstencheques»-activiteiten uitoefenen, kunnen de arbeidsduur 
verhogen op basis van één contract.

44. Kan een werknemer een of meerdere stages doen?
Ja, een werknemer kan een of meerdere stages doen om competenties aan te leren als:

- de stage duidelijk vermeld wordt in het individueel inschakelingsplan
- de stage een redelijke duur heeft (maximum 3 maanden)
- het niet om een terbeschikkingstelling gaat

De modaliteiten en de duur van de stage op voorhand vastgelegd zijn in een door de werkgever, de “stagiair” en 
de organisator van de stage ondertekend document.

45. Voldoet mijn werknemer tijdens of na zijn SOCECO-arbeidsovereenkomst aan de geco-voorwaarden?
Het feit dat de werknemer voor een SOCECO-arbeidsplaats aangeworven is (of was), betekent niet noodzakelijk 
dat hij aan de geco-voorwaarden voldoet.
De geco-voorwaarden moeten los hiervan voor elke geco-werkaanbieding worden gecontroleerd (voorwaarden 
inzake studieniveau, inactiviteit, domicilie enz.).
De periode onder SOCECO-statuut kan wel worden meegeteld voor de berekening van de inactiviteitsperiode 
(van 6 maanden) die volgens de geco-voorwaarden is vereist.

46. Als ik mijn werknemer ontsla of als ik een vroegere SOCECO-werknemer ontslagen door een andere
werkgever wil aanwerven, kan ik er dan zeker van zijn dat hij nog altijd aan de SOCECO-voorwaarden 
voldoet?
Een SOCECO-werknemer die wordt ontslagen, verliest zijn SOCECO-statuut. Om er zeker van te zijn dat de 
kandidaat aan de voorwaarden voldoet, moet u aan de dienst Actiris die uw werkaanbiedingen beheert vragen 
om dit te onderzoeken. U dient daarbij duidelijk de werkaanbieding te vermelden waarvoor u de geschiktheid van 
de kandidaat wilt laten controleren. 
Als u nog geen actieve werkaanbieding heeft, moet u het daartoe voorziene formulier invullen en per e-mail aan 
frontline@actiris.be (met in het onderwerp van de mail de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling A/
SOCECO/ESXXXXX) vragen om de werkaanbieding te creëren. 
Als de kandidaat in aanmerking komt, zal Actiris een A6-attest uitreiken.

47. Kan een SOCECO-werknemer telewerken?
Ja, een SOCECO-werknemer kan telewerk verrichten, als zijn functie dat toelaat en op voorwaarde dat u het  
nodige heeft ondernomen om collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 85 op uw structuur van toepassing te 
maken. 
Dit houdt onder meer in dat de telewerkmodaliteiten in uw arbeidsreglement zijn opgenomen en dat de mogeli-
jkheid van telewerk voorzien is in de arbeidsovereenkomst of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. 
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D. Overeenkomst
48. Hoe kan een werkgever nieuwe arbeidsplaatsen “inschakelingsbaan in de sociale economie” 

(SOCECO-arbeidsplaatsen) verkrijgen?
Om SOCECO-arbeidsplaatsen te verkrijgen, moet u eerst aan twee voorwaarden voldoen:

- Door Brussel Economie en Werkgelegenheid erkend zijn als sociale onderneming: 
zie https://economie-werk.brussels/sociale-onderneming.
De procedure duurt ongeveer drie maanden. Kandidaten kunnen de erkenning op om het even welk 
moment aanvragen.

- Een mandaat verkrijgen, door deel te nemen aan een oproep tot kandidaatstelling die door de Minister van 
werkgelegenheid van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gelanceerd. 
Zie https://economie-werk.brussels/sociale-onderneming-financiering.

U kunt SOCECO arbeidsplaatsen aanvragen tijdens:

- uw mandaat aanvraag. De oproepen tot kandidaatstelling voor een mandaat vinden in principe jaarlijks 
plaats,
- de hernieuwing van het mandaat,
- de herziening van het mandaat.

Als u deze plaatsen krijgt toegekend, zult u een premie kunnen ontvangen.

49. Is het mogelijk om de verkregen gesubsidieerde arbeidsplaatsen naar een andere juridische entiteit 
over te dragen? 
Nee, dat is niet mogelijk. De arbeidsplaatsen zijn verbonden aan het mandaat dat aan de werkgever 
is toegekend.

E. Verlies van gesubsidieerde arbeidsplaatsen
50. In welke situaties kan ik SOCECO-arbeidsplaatsen verliezen?

Bij verlies van het mandaat.
Als u het mandaat voor het specifieke project waarvoor u SOCECO-arbeidsplaatsen kreeg toegekend, verliest, 
stopt de uitbetaling van de premie ten laatste op het einde van de derde maand die volgt op de maand van het 
verlies van het mandaat.
Als het verlies van een mandaat geen betrekking heeft op het specifieke project waarvoor u SOCECO-ar-
beidsplaatsen kreeg toegekend, kunt u de toegekende arbeidsplaatsen voor de projecten waarvoor u nog steeds 
gemandateerd bent, wel behouden.

Wanneer de inspecteurs van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheids-
dienst Brussel of van Actiris inbreuken vaststellen. 
Als u de bepalingen van het besluit, van uw overeenkomst, van de sociale wetgeving of van de arbeidswetgeving 
niet nakomt, kan Actiris:

- in absoluut dringende gevallen en bij wijze van voorlopige maatregel, beslissen om geen aanwervingen voor 
de arbeidsplaatsen meer te aanvaarden.
- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen op de dag waarop de inbreuk wordt vastgesteld en de ten 
onrechte ontvangen bedragen terugvorderen. Als deze maatregel wordt toegepast, moet dit worden meege-
deeld aan Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

In geval van niet-invulling van een SOCECO-arbeidsplaats
U heeft 6 maanden de tijd om SOCECO-werknemers voor een vrije arbeidsplaats aan te werven. Na verloop van 
die termijn zal de niet-ingevulde arbeidsplaats verloren gaan. 
Als gevolg van de coronacrisis werd deze termijn verlengd tot 31 maart 2022. U kunt dus ten laatste op 1 maart 
2022 een SOCECO-werknemer aanwerven.
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51. Kan ik mijn verloren terugkrijgen?
De verloren posten zijn definitief verloren.
Als u momenteel nieuwe arbeidsplaatsen wilt bekomen, kunt u deze aanvragen bij het verlengen van een man-
daat, het herzien van het mandaat of bij het aanvragen van een nieuw mandaat.

52. Wat zijn de gevolgen als ik één of meerdere SOCECO-plaats(en) verlies?
Bij verlies van arbeidsplaatsen kan het aantal beoogde publieke VTE’s dat in uw inburgeringsprogramma is voor-
zien, worden verminderd en kan de financiering van de omkadering (beheerd door Brussel Economische Dienst 
van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.) worden beïnvloed. 

NEW

NEW

F. Geklasseerde vragen: Omschakeling van DSP- en SINE-betrekkingen op 1 januari 2021
53. Hoe zal de omschakeling naar een SOCECO-betrekking verlopen voor werknemers die nu een DSP-

of SINE-overeenkomst hebben?
Samen met de overeenkomst zult u ook een Excelbestand toegestuurd krijgen. Hierin kunt u de DSP- en 
SINE-werknemers vermelden die uw structuur momenteel in dienst heeft en kunt u aangeven welke werkne-
mers u voor welke betrekking met een SOCECO-subsidie wilt behouden.

1e geval: de overeenkomst loopt tot na 31 december 2020: de werknemer zal automatisch in het SOCECO-
programma worden overgenomen voor de arbeidsplaats die u in het Excelbestand heeft opgegeven. 

Documenten die u ons moet bezorgen: 
- Voor de personen met een DSP-overeenkomst: de bijlage bij de arbeidsovereenkomst + het bewijs dat 

de werknemer het individueel inschakelingsplan heeft ontvangen.
- Voor de personen met een SINE-overeenkomst: de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst + de bijlage 

+ het bewijs dat de werknemer het individueel inschakelingsplan heeft ontvangen.

2e geval: de overeenkomst van de werknemer eindigt op 31 december 2020, u wilt met deze werknemer een 
nieuwe SOCECO-overeenkomst afsluiten en u heeft de persoon vermeld in uw Excelbestand: wij aanvaarden 
deze persoon voor een SOCECO-arbeidsplaats. 

Documenten die u ons moet bezorgen: 
- Voor de personen met een DSP-overeenkomst: de nieuwe overeenkomst of het bewijs van de verlenging 

van de bestaande overeenkomst + het bewijs dat de werknemer het individueel inschakelingsplan heeft 
ontvangen.

- Voor de personen met een SINE-overeenkomst: de oorspronkelijke overeenkomst + de bijlage bij de 
overeenkomst als u er een opstelt + het SINE-attest + het bewijs dat de werknemer het individueel inscha-
kelingsplan heeft ontvangen. 

De periode tijdens dewelke de werknemer al met een DSP- of SINE-overeenkomst heeft gewerkt, heeft geen 
invloed op de periode gedurende dewelke de werkgever de SOCECO-premie zal kunnen genieten (zie Waaruit 
bestaat de nieuwe premie «inschakelingsbaan in de sociale economie»?) en evenmin op de looptijd van de 
arbeidsovereenkomst die u zult afsluiten met de werknemer die u in het nieuwe systeem wilt behouden.
Als u van mening verandert nadat u het Excelbestand heeft ingevuld of als u tussen het moment van de 
verzending van dit bestand en 1 januari2021 een werknemer ontslaat, moet u dit onmiddellijk melden via front-
line@actiris.be en moet u uitdrukkelijk vragen om een werkaanbieding te creëren (met in het onderwerp van de 
mail de u toegewezen vaste gestructureerde mededeling A/SOCECO/ESXXXXX).

3e geval: de overeenkomst van de werknemer eindigt op 31 december 2020 en u wilt de persoon voorbij die 
datum niet in dienst houden. In dit geval publiceert Actiris een werkaanbieding en gaat de dienst Actiris die uw 
werkaanbiedingen beheert op zoek naar kandidaten.
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54. Hoe lang zal mijn DSP- of SINE-werknemer die naar de SOCECO doorstroomt de nieuwe premie kunnen 
genieten?
De overeenkomst van uw werknemer loopt af:

- Vóór 31 december 2020:
Enkel en alleen wanneer de werknemer aan de voorwaarden voldoet,
zal hij een SOCECO-arbeidsplaats kunnen invullen voor maximum 2 of 5 jaar, naargelang de premie (of tot het 
pensioen indien de werknemer bij de aanwerving ouder dan 50 jaar is).

- Op 31 december 2020:
Enkel en alleen als u op 1 januari 2021 onmiddellijk een arbeidsovereenkomst afsluit,
kan de werknemer een beschikbare SOCECO-arbeidsplaats invullen voor maximum 2 of 5 jaar, naargelang de 
premie (of tot het pensioen indien de werknemer bij de aanwerving ouder dan 50 jaar is).

- Na 31 december 2020:
De DSP- of SINE-overeenkomst van de werknemer loopt ten einde (bv. op 31 maart 2021). 
Indien u de overeenkomst van uw werknemer onmiddellijk verlengt na het einde van deze overeenkomst (bv. 
op 1 april 2021), kan de werknemer blijven genieten van de SOCECO-maatregel voor de maximumtermijn 
min de reeds verlopen tijd tussen 1 januari 2021 en het einde van zijn oorspronkelijke overeenkomst (bij dit 
voorbeeld heeft de werknemer reeds 3 maanden in SOCECO gewerkt, hij zal dus vanaf 1 april 2021 nog ge-
durende maximum 21 of 57 maanden (in functie van het subsidieartikel) de premie kunnen genieten.

55. Welk model moet worden gevolgd voor de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de aanwezige DSP- 
en SINE-werknemers?
Er is geen standaardmodel voor deze bijlage. De bijlage moet worden opgesteld rekening houdende met de 
oorspronkelijk ondertekende overeenkomst.
Indien clausules betreffende het DSP- of SINE-programma uitdrukkelijk worden vermeld in de oorspronkelijke 
overeenkomst, moeten deze worden herzien in het bijvoegsel.
Als er geen clausule in het contract is opgenomen waarin de voorwaarden m.b.t het DSP of SINE worden ver-
meld (projectnr., integratie-uitkering, herinschakelingsuitkering, specifieke opleidingsmodaliteiten enz.), moet er 
geen bijvoegsel worden opgesteld, tenzij u clausules m.b.t. SOCECO wenst toe te voegen (ontvangst van het 
individueel inschakelingsplan enz.).

56. Wat moet ik doen als ik een DSP- of SINE-werknemer niet wil houden?
Als u in het Excelbestand bij uw overeenkomst had aangegeven dat u de overeenkomst met de werknemer 
niet na 31 december 2020 wilt behouden, zal automatisch een werkaanbieding worden gelanceerd. U zult dan 
nieuwe kandidaten voorgesteld krijgen.
Als u deze beslissing na de verzending van het Excelbestand heeft genomen, moet u ons via frontline@actiris.
be op de hoogte brengen en vragen om een werkaanbieding te creëren (met de u toegewezen vaste gestruc-
tureerde mededeling A/SOCECO/ESXXXXX).
Als de overeenkomst van de werknemer na 31 december 2020 eindigt en u deze werknemer niet in dienst wilt 
houden, moet u de persoon ontslaan met inachtneming van de reglementering betreffende de arbeidsovereen-
komsten. Actiris komt niet in de verbrekingsvergoeding en de niet-gepresteerde opzeggingstermijnen tussen.

57. Kunnen gesubsidieerde werknemers met het DSP- of SINE-statuut die niet in het Brussels Gewest 
gedomicilieerd zijn uitzonderlijk in de SOCECO-maatregel worden opgenomen?
Ja, maar alleen in het kader van de omschakeling van een DSP- of SINE- naar een SOCECO-overeenkomst. 
Voor alle andere aanwervingen zijn geen afwijkingen mogelijk.

58. Wat met de werknemers van 45 tot 50 jaar die de SINE-maatregel “onbeperkt” genieten?
Personen van 45 tot 50 jaar oud met een SINE-overeenkomst met een einddatum na 31 december 2020 kunnen 
de premie artikel 3 uitzonderlijk genieten tot de wettelijke pensioendatum.
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59. Wat gebeurt er als een DSP- of SINE-werknemer zijn arbeidstijd in 2021 wil aanpassen?
De werknemer kan zijn arbeidstijd uitbreiden als de arbeidsplaats die hij bekleedt dat toelaat. Of het mogelijk is 
om de arbeidstijd voor de betrokken arbeidsplaats uit te breiden, vindt u terug in uw overeenkomst.
Als een uitbreiding van de arbeidstijd voor de betrokken arbeidsplaats niet mogelijk is, kunt u de werktijd uitbrei-
den via een arbeidsovereenkomst die u met eigen middelen financiert.
De werknemer kan zijn arbeidstijd ook verminderen tot een halftijdse tewerkstelling. Als door een vermindering 
van de arbeidstijd minder dan halftijds wordt gewerkt, verliest u de premie.

60. Wanneer eindigen mijn DSP- en/of SINE-arbeidsplaatsen?
De DSP- (doorstromingsprogramma) en SINE-maatregelen werden op 31 december 2020 opgeheven.
Bijgevolg zijn de DSP-overeenkomsten met Actiris ten laatste op 31 december 2020 geëindigd.
De voordelen verbonden aan de DSP- en SINE-maatregelen (premies, RSZ-doelgroepverminderingen DSP en 
SINE, en integratie-uitkeringen) zijn in 2021 niet meer van toepassing.
Er waren geen andere wijzigingen m.b.t. de RSZ-verminderingen in het kader van de SOCECO-maatregel.

61. Kan ik op 1 december met een kandidaat een DSP-overeenkomst afsluiten die na 31 december 2020 blijft 
doorlopen?
Ja. Op voorwaarde dat u een mandaat heeft verkregen en dat u gesubsidieerde arbeidsplaatsen kreeg toe-
gekend, zal de overeenkomst van de DSP-werknemer in het nieuwe systeem voor tewerkstelling in de SOCECO 
worden overgenomen. U dient Actiris zo snel mogelijk en ten laatste op 31 januari 2021 in het bezit te stellen van 
de bijlage bij deze overeenkomst en van het bewijs dat de werknemer het individueel inschakelingsplan heeft 
ontvangen.

62. Kan ik in 2020 met een kandidaat nog een SINE-overeenkomst afsluiten die na 31 december 2020 blijft 
doorlopen?
Ja. Op voorwaarde dat u een mandaat heeft verkregen en dat u gesubsidieerde arbeidsplaatsen kreeg toe-
gekend, zal de overeenkomst van de betrokkene in het nieuwe systeem voor tewerkstelling in de SOCECO wor-
den overgenomen. U dient Actiris zo snel mogelijk en ten laatste op 31 januari 2021 in het bezit te stellen van de 
oorspronkelijke overeenkomst van de werknemer, zijn SINE-attest, het bewijs dat de werknemer het individueel 
inschakelingsplan heeft ontvangen en de bijlage bij zijn arbeidsovereenkomst.

63. Vanaf wanneer kan ik een kandidaat aanwerven voor een gesubsidieerde SOCECO-arbeidsplaats?
Vanaf 1 januari 2021, op voorwaarde dat uw overeenkomst door uzelf en door Actiris is ondertekend en dat de 
kandidaat het A6-attest heeft ontvangen, dat bevestigt dat hij voor de SOCECO-maatregel in aanmerking komt.
De contracten mogen al op voorhand worden ondertekend zodat ze op 1 januari 2021 kunnen starten.
Vanaf 1 januari 2021 heeft u zes maanden de tijd om de SOCECO-werknemers aan te werven. Na verloop van 
die termijn zullen de niet-ingevulde arbeidsplaatsen verloren gaan.
Vanaf de verzending van de door Actiris medeondertekende overeenkomst zullen wij u kandidaten kunnen voors-
tellen. Stuur ons het door u ondertekende voorstel van overeenkomst dus zo snel mogelijk terug, zodat wij de 
overeenkomst zo snel mogelijk kunnen medeondertekenen zodra de beslissing over de toekenning van het 
mandaat gekend is.


