BIJLAGE 6: EINDEJAARSTOELAGE
(Besluit van de Vlaamse regering van 08.09.2006 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 15.12.1993 houdende de subsidiëring van de
personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector).
Het bedrag van de eindejaarspremie bestaat uit volgende gedeeltes in verhouding
tot de geleverde prestaties:
1. een geïndexeerd en aanvullend vast bedrag: 286.15 + 360 = 646.15 x
(116.96/104.32) = 646.15 x 1.1212 = 724.46 EUR in dagprijsjaar 2011.
2. een vast niet-geïndexeerd bedrag dat 55,08 EUR bedraagt in dagprijsjaar 2011.
3. een variabel gedeelte op basis van het bruto jaarsalaris, vastgesteld met
inachtneming van het brutosalaris van de maand oktober van het lopende jaar en
verhoogd met de haard- of standplaatstoelage. Dit variabele gedeelte bedraagt
3,52% in dagprijsjaar.
Formule bedienden
[Bruto jaarwedde oktober + haard- of standplaatstoelage] x 3,52% + [724.46 EUR
+ 55,08 EUR]
Eindejaarstoelage
Via protocol van 12.12.2012 is met de vakbonden volgende berekeningswijze voor
de eindejaarstoelage overeengekomen:
PROTOCOL
Artikel 1
De eindejaarspremie 2012 voor de medewerkers van LIV aanhetwerk wordt berekend
op basis van dezelfde berekeningsbasis van 2011, verhoogd met een indexering.
MOTIVERING
In het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social / Non-profitsectoren
2011-2015 werd de opbouw van de eindejaarspremie naar een 13de maand overeengekomen.
Dit akkoord van 02.12.2011 is enkel van toepassing voor de private sector. Ook de
middelen die door de Vlaamse Overheid ter beschikking werden gesteld voor de
verhoging van de eindejaarspremie betreffen enkel de private sector.
Voor de publieke sector zijn de onderhandelingen over VIA 4 voor de non-profit reeds
meer dan een jaar bezig en momenteel zitten de onderhandelingen volledig vast.
Aangezien er nog steeds geen akkoord is voor de publieke sector, heeft het VAPH bij
omzendbrief van 22.11.2012 laten weten dat de verhoging van de eindejaarspremie
niet gesubsidieerd zal worden voor de publieke sector.
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