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Eindejaarspremie 2021: bedrag gekend  
 
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 (VIA 5-akkoord) van 8 juni 2018. De verplichte eindejaarspremie 
geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten, niet voor takenovereenkomsten. 

Voor arbeidsovereenkomsten in het jaar 2021 moet u minstens de eindejaarspremie betalen die is 
vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 14 december 20211. Die CAO is van 
toepassing op de privépersonen die voor hun eigen rekening personeel tewerkstellen voor hun 
persoonlijke dienst of die van hun gezin (PAB/PVB). 

Voor het jaar 2021 is het bedrag van de eindejaarspremie 647,90 euro bruto voor een 
voltijdse werknemer, exclusief de patronale RSZ-bijdrage. Inclusief de patronale lasten 
bedraagt deze premie 871,10 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 kosten van de 
eindejaarspremie geeft u in als kosten voor uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend 
budget. 
 

Als u dat wilt, 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 
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andere premies mogen echter samen niet meer bedragen dan 1 overeengekomen gemiddeld netto 
maandloon.  

Het VAPH verhoogt binnenkort de budgetlijnen 2021. Het is echter perfect mogelijk om de 
eindejaarspremie als budgethouder nu al uit te betalen aan uw individuele begeleider/persoonlijke 
assistenten. U hoeft niet op die verhoging te wachten. 

Om complexe administratie rond laattijdige kosten te vermijden, vraagt het VAPH om de kosten 
met betrekking tot de eindejaarspremie zo snel mogelijk te registreren. 

Voorschotten en saldo’s 

De collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 20212 bepaalt dat ook de eindejaarspremie 
2021 uit twee delen kan bestaan: een ‘voorschot’ en een eventueel ‘saldo’. Concreet wordt de 
eindejaarspremie als volgt betaald en vergoed: 

● Er wordt een hoogte van de eindejaarspremie 2021 vastgesteld (deze mededeling stelt u 
daarvan op de hoogte). U ontvangt daarvoor binnenkort een eerste verhoging van uw 
budget om een voorschot uit te betalen .  
 

● In 2022 wordt op basis van reële sectorgegevens (van 2021) nagegaan of dat voorschot 
voldoende hoog was. Als dat niet zo was , dan zult u een bijkomend saldo moeten betalen 
voor de eindejaarspremie 2021. Het VAPH zal, als die situatie zich voordoet, u daarvan op 
de hoogte brengen via een mededeling. 
 

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. 
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