
PARITAIR COMITÉ VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (PC 331) 
 

 

EXPLICATIEVE NOTA INZAKE DE EINDEJAARSPREMIE 2018 

KINDEROPVANG VOOR BABY'S EN PEUTERS 

SUBSIDIETRAP 2b 

 

Met deze explicatieve nota verduidelijken de sociale partners, vertegenwoordigd in het 

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331), de correcte 

berekeningswijze van de eindejaarspremie 2018 voor de werknemers van de organisatoren 

van de vergunde kinderopvang voor baby's en peuters – subsidietrap 2b. 

 

Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 inzake de loon- en 

arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby’s en peuters van de 

werknemers van de organisatoren (registratienummer 127324/co/331) bepaalt dat 

eindejaarspremie van de werknemers van de organisatoren 

− gesubsidieerd in toepassing van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de 

organisatie van kinderopvang voor baby’s en peuters (Belgisch Staatsblad van 

15/06/2012) 

− én gesubsidieerd in toepassing van artikel 59, § 2, tweede lid, 2° fase 2 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan 

gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door 

gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (Belgisch Staatsblad van 

13/01/2014), en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014  

wordt bepaald overeenkomstig fase 2 van de in bijlage gevoegde weddeschalen. 

 

Gelet op het bepaalde in het besluit van de Vlaamse regering is deze subsidiëring van 

toepassing op de betrokken organisatoren met ingang van 1 december 2018. 

 

De eindejaarspremie 2018 voor de werknemers van de hogervermelde organisatoren wordt 

als volgt berekend:  (geïndexeerd) bedrag * 1/12de voor de voltijdse werknemer die 

gedurende de volledige referteperiode van 1 januari tot en met 30 september 2018 

effectieve en/of gelijkgestelde arbeidsprestaties leverde. 

Voorbeeld: voltijdse begeleidster klasse 2A – barema B2A – 0 jaar anciënniteit – voltijds 

tewerkgesteld gedurende de volledige referteperiode 

- bedrag eindejaarspremie met standplaatstoelage: 476,45 euro 

- bedrag eindejaarspremie 2018 met standplaatstoelage: 476,45 * 1/12de = 39,70 euro 

 

Voor de deeltijdse werknemer wordt de eindejaarspremie berekend in verhouding tot de 

contractuele arbeidstijd, effectief en/of gelijkgesteld. 

Voorbeeld: halftijdse begeleidster klasse 2A – barema B2A – 0 jaar anciënniteit – waarbij de 

contractuele arbeidstijd gelijk blijft gedurende de volledige referteperiode 

- bedrag eindejaarspremie met standplaatstoelage: 476,45 euro / (19/38) = 238,23 euro 

- bedrag eindejaarspremie 2018 met standplaatstoelage: 238,23 * 1/12de = 19,85 euro 

 

Wanneer een werknemer tijdens de referteperiode in dienst of uit dienst van de  

onderneming is getreden, wordt de eindejaarstoelage berekend en uitbetaald  

volgens de effectieve en/of gelijkgestelde arbeidsprestaties tijdens de  

referteperiode. Bij een onvolledige referteperiode staat de eindejaarstoelage met andere 

woorden in verhouding tot deze referteperiode. 

Voorbeeld: voltijdse begeleidster klasse 2A – barema B2A – 0 jaar anciënniteit – in dienst 

vanaf 1 juli 2018 - voltijds tewerkgesteld gedurende de referteperiode 01/07-30/09/2018 

- bedrag eindejaarspremie met standplaatstoelage: 476,45 euro / (3/9) = 158,82 euro 

- bedrag eindejaarspremie 2018 met standplaatstoelage: 158,82 * 1/12de = 13,24 euro 

http://www.som.be/site/public/store/Service/Baremas_leden/Barema331KO-T2B-2018_09cccc.pdf

