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Op 2 december 2011 werd het vierde Vlaams Intersectoraal (VIA4) akkoord plechtig ondertekend. De 
kernpunten van dit akkoord spitsen zich toe op : 

- Intersectorale kwaliteitsmaatregelen 
- Intersectorale maatregelen koopkracht 
- Sectorale maatregelen uitbreiding 
- Sectorale maatregelen kwaliteit 
- Monitoring en evaluatie 
- Sociale vrede 

 
In deze omzendbrief gaan we enkel in op de intersectorale maatregelen koopkracht en kwaliteit en 
de sectorale maatregelen kwaliteit. De sectorale maatregelen uitbreiding kennen hun weerslag 
binnen het budget en de richtlijnen van het uitbreidingsbeleid. Afwijkend van de vorige VIA-
akkoorden zijn de afgesproken intersectorale maatregelen koopkracht en kwaliteit enkel van 
toepassing binnen de private sector. 
 
Het akkoord dat bereikt werd diende nog uitgewerkt binnen de huidige subsidieregelgeving. Op 22 
november keurde de Vlaamse Regering de wijzigingsbesluiten1 goed zodat zowel de intersectorale 
maatregelen koopkracht en kwaliteit als de sectorale maatregelen kwaliteit uitvoering krijgen. 
 

1 Intersectorale maatregelen koopkracht 

De in dit akkoord vervatte maatregel voor de vzw’s binnen de private sector beoogt een verhoging 
van de koopkracht via de opbouw van de eindejaarstoelage naar een dertiende maand. Dit traject 
loopt gefaseerd vanaf 2012 tot 2014. Voor de concrete berekeningswijze verwijs ik u naar de 
omzendbrieven van 22 november 2012 en 28 november 2013. 

                                                 
1- besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993  

houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector, wat betreft het bedrag 
van de eindejaarstoelage;  
- besluit van de Vlaamse Regering  houdende toekenning van een toelage voor managementondersteuning aan voorzieningen 
voor personen met een handicap;  
- besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 23 van het KB van 30 maart 1973. Dat bepaalt te volgen regels voor 
de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van 
gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen. Ook artikel 11 van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 wordt 
gewijzigd. Dat bepaalt de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor 
medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van 

gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken. 
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Voor voorzieningen die opgericht zijn vanuit een publieke rechtspersoon blijft de oude regelgeving en 
werkwijze van kracht. 

2 Intersectorale kwaliteitsmaatregelen 

In kader van intersectorale kwaliteitsmaatregelen voorziet het akkoord in een budget voor 
managementondersteuning bestemd voor het uitbouwen en optimaliseren van een modern en 
competentiegericht HR-beleid. De middelen worden lineair, in verhouding met het aantal 
tewerkgestelde werknemers (VTE) toegekend a rato van 94,31 euro /VTE op kruissnelheid van 
uitvoering van dit akkoord (2014). 
 

Jaar 2011 2012 2013 Vanaf 2014 

Basisbedrag 9,3 euro 9,3 euro 47,81 euro 94,31 euro 

 
Deze maatregel geldt enkel voor de private sector. 

3 Sectorale maatregel kwaliteit 

Binnen het VIA 4-akkoord werd voor de private en publieke sector afgesproken om de forfait 
personeelskosten (de zgn. 3,2 of 3,9%) op te trekken en maatregelen te nemen om het statuut van de 
PAB/PGB-assistent te verbeteren. Het voorziene budget dient dan ook verdeeld over beide 
maatregelen en wordt gefaseerd uitgevoerd. Concreet betekent dit volgende aanpassingen : 
 

Jaar Verhoging 3,2% Verhoging 3,9% 

2012 3,2 + 0,075 = 3,275% 3,9 + 0,075 = 3,975% 

2013 3,2% 3,9% 

2014 3,2 + 0,125 = 3,325% 3,9 + 0,125 = 4,025% 

4 Prefinanciering 

Binnenkort ontvangt u een prefinanciering voor de intersectorale maatregelen. Onderstaande 
bedragen die u ontvangt stemmen overeen met de bedragen van de overeengekomen maatregelen in 
2013. 
Voor de (semi-) residentiële sector betekent dit : 

- Eindejaarspremie : 900 euro per VTE2  
- Management : 47,81 euro per VTE 

Voor de ambulante sector betekent dit : 
- Management : 47,81 euro per VTE 
- Eindejaarspremie : geen prefinanciering omdat eindejaarspremie reeds meegenomen is 

binnen de berekening van de voorschotten. 
 
Er wordt geen prefinanciering voorzien in kader van de sectorale maatregel kwaliteit rond het 
verhogen van de forfait personeelskosten. Deze verhoging wordt meegenomen bij de afrekening van 
uw subsidiedossier 2012 ev. Een snelle en correcte indiening van uw dossier leidt tot een snelle 
afwerking en uitbetaling van uw subsidies. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Dany Dewulf 
Algemeen directeur 

                                                 
2 Voor de ambulante sector werd het aantal VTE bepaald op basis van het ingediende effectieve 
personeelskader 4e kwartaal 2013. Voor de (semi-) residentiële sector gebeurde de bepaling van uw 
aantal VTE op basis van de ingediende PPR-gegevens (datum 16/10/2013). Het bedrag is het afgerond 
verschil tussen de eindejaarspremie 2012 en 2013 


