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Bijlagen / 

  

Eindejaarspremie 2021 en 2022 

  

De verplichte eindejaarspremie voor persoonlijke assistenten of individuele begeleiders die u via 

arbeidsovereenkomst tewerkstelt, wordt uitbetaald via een voorschot en een saldo1.  Met het 

afsluiten van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op 1 december 20222 kunnen wij u 

nu ook informeren over het saldo van 2021 en het voorschot voor 2022.   

 

Eindejaarspremie 2021 

In de mededeling van 22 juni 2022 kon u de hoogte lezen van het voorschot voor de 

eindejaarspremie van 2021. Ook het saldo voor 2021 is nu bekend. Dat werd vastgelegd op 124,90 

euro bruto exclusief patronale lasten (156,03 euro inclusief patronale lasten) voor een voltijdse 

werknemer.  

 

Eindejaarspremie 2022 

Dezelfde cao legt ook het bedrag voor het voorschot vast van de eindejaarspremie van 2022. Dat 

werd vastgelegd op 715,36 euro bruto exclusief patronale lasten (893,63 euro inclusief patronale 

                                                           
1
 Vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomst 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. 
2
 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2022 tot vaststelling van het bedrag van de  

eindejaarspremie voor het jaar 2022 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 
2019 inzake de toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie. 
 

https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/19891/mededeling_aan_pab_en_pvb_budgethouders_22_juni_2022.pdf


 

lasten) voor een voltijdse werknemer.  

 

Verhoging budgetlijnen 

De herberekening van de budgetlijnen wordt opgestart vanaf 24 februari.  Dat wil zeggen dat de 

budgetlijnen systematisch in de daaropvolgende dagen worden aangepast in mijnvaph.be.   

 

● Het resterende saldo uit 2021 (156,03 euro inclusief patronale lasten) wordt toegevoegd 

aan uw budgetlijn 2021.  

● Het voorschot van de eindejaarspremie 2022 (893,63 euro inclusief patronale lasten) wordt 

aan uw budgetlijn 2022 toegevoegd.  

 

Moet u nog iets doorgeven aan uw sociaal secretariaat in verband met de verplichte 

eindejaarspremie?  

Er is een bijkomende aangifte nodig van de VIA-deelcode 209 waaronder de begeleider of assistent 

tewerkgesteld is. Die code moet, voor iedere werknemer die u via een arbeidsovereenkomst in 

dienst hebt, ingevuld worden in de DMFA (multifunctionele aangifte of vroegere RSZ-

kwartaalaangifte). Als u samenwerkt met een sociaal secretariaat, zal het sociaal secretariaat dat 

voor u in orde brengen.  De deelcode 209 is noodzakelijk voor een correcte verwerking van de 

gegevens tussen de RSZ en het VAPH. Zonder de deelcode is het niet mogelijk om uw budgetlijn te 

verhogen met extra middelen voor de eindejaarspremie. 

 

Lukt het niet om de eindejaarspremie toe te voegen in mijnvaph.be of hebt u andere vragen?  

Aarzel niet om contact op te nemen. Het team Budgetbesteding 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). U kunt het team Budgetbesteding ook bereiken via 

budgetbesteding@vaph.be.   
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