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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

V E R S L A G  

1.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

open zitting. 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 11 januari 2021; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Na beraadslaging; 

Enig artikel. 

De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 11 januari 2021 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

S E C R E T A R I A A T  

1.  Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het 

VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteert. 

Gelet op het VIA6-voorakkoord van 24 november 2020 dat voor de private en publieke 

socialprofitsectoren werd afgesloten; 

  



Gelet op het VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector dat de 

sociale partners en de Vlaamse regering op 22 december 2020 bereikt hebben, en waarover 

onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 23 december 2020; 

  

Gelet op het toepassingsgebied van dit VIA6-akkoord, met name voor wat de eenmalige 

verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 betreft; 

  

Gelet op het feit dat de verhoging van de eindejaarstoelage voor het zorgpersoneel geldt 

voor al het personeel dat in de DMFA-aangifte een VIA-deelcode heeft toegewezen 

gekregen, met uitzondering van de deelcodes 102 (dienstencheques) en 500-512 (socio-

culturele sector). 

  

Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1; 

Gelet op de nota van de dienst personeel; 

  

Overwegende dat de coronacrisis heeft aangetoond dat het billijk is dat de personeelsleden 

in de VIA-zorgsectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord 

ressorteren, een onmiddellijke koopkrachtverhoging ontvangen in de vorm van een 

verhoging van de eindejaarstoelage met betrekking tot het jaar 2020; 

  

Overwegende dat het al dan niet toekennen van een VIA-deelcode op zich geen element is 

om te besluiten dat iemand wel of geen recht heeft op de koopkrachtmaatregelen en op de 

verhoging van de eindejaarstoelage in het bijzonder, maar dat het eerder een 

administratieve bevestiging is dat het om VIA-personeel gaat; 

  

Overwegende dat in voorkomend geval een rechtzetting van de juiste VIA-deelcode 

noodzakelijk is, omdat de omvang van de subsidies van de Vlaamse overheid ervan 

afhangt en ook de verdere verdeling van deze subsidies aan elk individueel bestuur; 

  

Overwegende dat, voor wat het ondersteunend personeel in de welzijns-, zorg- en 

gezondheidsvoorzieningen betreft, het bestuur enige beleidsmarge heeft om te oordelen dat 

een ondersteunend personeelslid onder het VIA-toepassingsgebied valt en dus als VIA-

personeelslid (met de bijhorende VIA-deelcode) wordt beschouwd; 

  

Overwegende dat het criterium om de afweging (wel of niet-VIA-personeelslid) te maken, 

kan zijn om te kijken naar de hoofdactiviteit: wie voor het grootste deel van zijn tijd de 

ondersteuning doet van VIA-diensten, zou dus ook als VIA-personeelslid kunnen 

beschouwd worden; een ander argument kan de fairheid zijn: bijv. alle medewerkers van 

de ondersteunende dienst zijn wel/geen VIA-personeelslid; 

  

Overwegende het standpunt van het managementteam om het onderhoudspersoneel niet te 

beschouwen al een VIA-personeelslid; 

  



Overwegende dat de nodige rechtzettingen reeds werden doorgegeven aan de 

weddecentrale CipalSchaubroeck; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op de artikelen 77 en 78; 

  

Gelet op het VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector dat de 

sociale partners en de Vlaamse regering op 22 december 2020 bereikt hebben, en waarover 

onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 23 december 2020; 

Gelet op de verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage van 2.5% tot 

3,5%; 

  

Gelet op de VIA-financiering die hiertegenover staat; 

  

Gelet op de informatie op de webpagina van het Agentschap van het Binnenlands Bestuur 

met betrekking tot de hoogte van het vast bedrag van de eindejaarstoelage van het jaar 

2020, die 1.288,43 euro bedraagt. 

  

Gelet op het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de 

boeking van deze uitgaven; 

  

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Deze beslissing is van toepassing op de personeelsleden tewerkgesteld in de erkende 

thuiszorgdiensten (gezinszorg en aanvullende thuiszorg). 

  

Artikel 2. 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verhoogt het variabel bedrag van de berekening 

van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als 

volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag 

eindejaarstoelage 2020. 

  

Artikel 3. 

De dienst personeel krijgt de opdracht de nodige maatregelen te nemen opdat de 

personeelsleden bedoeld in artikel 1 het verschil, met name de verhoging van het variabele 

bedrag van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1%, ontvangen. 

  

Artikel 4. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 



Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

- dienst financiën 

- dienst personeel. 

P E R S O N E E L  

1.  Kennisgeving briefwisseling 

BESLUIT: 

Kennis te nemen van: 

- het schrijven van ABB ivm de aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025, 

- het verslag van de algemene vergadering Audio van 18 december 2020 

Besloten in zitting van heden 
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