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Eindejaarspremie 2020 en minimumloon 
2021 voor persoonlijke assistenten en 
individuele begeleiders 

 

Eindejaarspremie 2020 

 
Sinds 2019 bent u als houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend 
budget (PVB) verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw persoonlijke assistenten en 
individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. Dat is bepaald in het 
5e Vlaamse intersectorale akkoord (VIA5-akkoord) van 8 juni 2018. De verplichte eindejaarspremie 
geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten, niet voor takenovereenkomsten. 

Voor arbeidsovereenkomsten in het jaar 2020 moet u minstens de eindejaarspremie betalen die is 
vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 2 februari 2021 tot vaststelling van de 
bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 inzake de 
toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie. Die CAO is van toepassing op de privépersonen die 
voor hun eigen rekening personeel tewerkstellen voor hun persoonlijke dienst of deze van hun 
gezin (PAB/PVB). 

Voor het jaar 2020 is het bedrag van de eindejaarspremie 584,09 euro bruto voor een voltijdse 
werknemer, exclusief de patronale RSZ-bijdrage. Inclusief de patronale lasten bedraagt deze 
premie 741,91 euro bruto. Om de eindejaarspremie voor uw assistent of begeleider te berekenen, 
kunt u zich richten tot uw sociaal secretariaat. 



 

Het staat u altijd vrij om een hogere eindejaarspremie te betalen. De totale kost van de 
eindejaarspremie geeft u in als kost voor uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend 
budget. 

Als u dat wenst, kunt u als werkgever aan uw assistent of begeleider ook nog een andere premie 
betalen. U kunt verschillende premies namelijk combineren. De verplichte eindejaarspremie en de 
andere premies mogen echter samen niet meer bedragen dan 1 overeengekomen gemiddeld 
maandloon.  

Het VAPH verhoogt binnenkort de budgetlijnen 2020 zodat de eindejaarspremies uitbetaald 
kunnen worden.  

 

Verhoging minimumloon van assistenten of begeleiders 
PAB/PVB in 2021 

Het minimumloon van assistenten of begeleiders PAB/PVB wordt met terugwerkende kracht 
verhoogd vanaf 1 januari 2021. Dat is zo bepaald in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 
6 juli 2021 betreffende de loonvoorwaarden van de persoonlijke assistenten met een 
arbeidsovereenkomst in het kader van PAB en PVB in uitvoering van VIA 6.  

Het zogenaamde VIA 6-akkoord (zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord) bepaalt een verhoging van 
het minimumloon van 1.858,38 euro naar 2.020,99 euro bruto (+8,75%) per maand.  

Wat moet u doen?  

U moet vanaf 1 januari 2021 uw assistenten of begeleiders minstens het nieuwe minimumloon 
betalen. U zult dus, voor elk arbeidscontract met een persoonlijk assistent of individuele begeleider 
in 2021, moeten nagaan of u het overeengekomen minimumloon hebt uitbetaald. Zo niet kunt u de 
nodige verhoging via ingediende kosten onder de arbeidsovereenkomst indienen.  
 
Het VAPH zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering, een tegemoetkoming 
betalen om deze verhoging van het minimumloon te bekostigen. Het is momenteel nog onduidelijk 
wanneer deze tegemoetkoming zal worden uitbetaald. 

Doordat de eindejaarspremie berekend wordt als een percentage van het minimumloon, zal ook de 
verplichte eindejaarspremie vanaf 2021 stijgen. Hiervoor zal opnieuw een cao worden afgesloten, 
die het bedrag van de eindejaarspremie 2021 zal bepalen. Van zodra hierover meer info is, zal het 
VAPH uitgebreid communiceren.  

 

Hebt u nog vragen? 
Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 249 30 00, 
van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en tijdens de maanden juli en 
augustus tot 16.00 uur). Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen hebt. U kunt het team 
Budgetbesteding ook bereiken via budgetbesteding@vaph.be. 


