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Onderafdeling Comité C1
Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Protocol nr. 2022/8
houdende de conclusies van de onderhandelingen die
op 30 maart 2022 werden gevoerd in de
onderafdeling ‘Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap’ van de eerste
afdeling van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Over: het ontwerp van afspraak voor de toewijzing van de middelen koopkracht,
vastgelegd in het VIA6-akkoord van 22 december 2020, luik koopkracht publieke
sector, aan de publieke voorzieningen voor personen met een beperking

Genoemd ontwerp van afspraak wordt als bijlage aan dit protocol toegevoegd.
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Door de afvaardiging van de overheid, samengesteld als volgt:
1.
2.
3.

de heer Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,
Inburgering en Gelijke Kansen, Voorzitter,
de heer Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding, Ondervoorzitter,
de heer Jan Jambon, Vlaams minister-president van de Vlaamse Regering.

enerzijds,
en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties, samengesteld als
volgt:
-

de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD),

-

het Algemeen Christelijk Vakverbond Openbare Diensten (ACV Openbare
Diensten),

-

het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA),

anderzijds,
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werd over : het ontwerp van afspraak voor de toewijzing van de middelen
koopkracht, vastgelegd in het VIA6-akkoord van 22 december 2020, luik koopkracht
publieke sector, aan de publieke voorzieningen voor personen met een beperking

-

een akkoord bereikt met het ACV OD;

-

een akkoord bereikt met de ACOD;

-

een akkoord bereikt met het VSOA.

./.
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Brussel, 13 mei 2022
Voor de overheid,

Voor de representatieve vakorganisaties,

Bart Somers,
Voorzitter, Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en
Gelijke Kansen

Willy Van Den Berge,
Federaal secretaris van de Algemene
Centrale van de Openbare Diensten

Wouter Beke,
Christoph Vandenbulcke,
Ondervoorzitter, Vlaams minister van Welzijn, Nationaal secretaris van het Algemeen
Volksgezondheid, Gezin en
Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten
Armoedebestrijding

Jan Jambon,
Minister-president van de Vlaamse Regering

Christel Demerlier,
Voorzitter regio Vlaanderen van het Vrij
Syndicaat voor het Openbaar Ambt Lokale en
Regionale Besturen
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Bijlage I bij het protocol nr. 2022/8

Ontwerp afspraak voor de toewijzing van de middelen koopkracht, vastgelegd in het
VIA6-akkoord van 22 december 2020, luik koopkracht publieke sector, aan de publieke
voorzieningen voor personen met een beperking
Voorstel sociale partners en Vlaamse regering 01.04..2022
Situering en probleemstelling
Op 22 december 2020 hebben de sociale partners voor de publieke sector een akkoord gesloten over het luik koopkracht in het kader van het Zesde Vlaams
Interprofessioneel Akkoord (VIA6). In het genoemde VIA6-akkoord van 22 december 2020 werd afgesproken dat de middelen koopkracht toegekend worden aan
besturen om (1) hun eindejaarstoelage te verhogen zoals de werkwijze afgesproken in dat akkoord en (2) op termijn en in diverse stappen de IFIC-functieweging
en de IFIC-salarisschalen in te voeren.
In uitvoering van dit koopkrachtakkoord van 22 december 2020 hebben de sociale partners op 24 november 2021 het volgende afgesproken, voor wat de
financiering van de publieke voorzieningen voor personen met een beperking betreft:
•

“De publieke voorzieningen voor personen met een beperking en de publieke voorzieningen in de jeugdhulp (bijzondere jeugdzorg) hebben recht op het
deel van de middelen koopkracht van de publieke klassieke VIA-sectoren dat overeenstemt met het aantal VTE in deze voorzieningen. Over de
aanwending van deze middelen zullen vóór 30 november 2021 aparte protocollen afgesloten worden.”1

Er zijn acht publieke voorzieningen voor personen met een beperking (zie bijlage). Eén ervan is een intergemeentelijk samenwerkingsverband. De publieke
voorzieningen voor personen met een beperking die niet als intergemeentelijk samenwerkingsverband georganiseerd zijn, stemmen hun loon- en
arbeidsvoorwaarden soms af op de private sector voor zover dat volgens de Rechtspositiebesluiten toegelaten is (cf. artikel 1, 3de lid Rechtspositiebesluit
Gemeente- en Provinciepersoneel en artikel 27 §2, eerste lid Rechtspositiebesluit OCMW-personeel). Het betreffende intergemeentelijk samenwerkingsverband
volgt niet de barema’s afgesproken in de Rechtspositiebesluiten van 7 december 2007 en van 12 november 2010, maar de barema’s van het Vlaams
1

Zie Protocol van 24 november 2021, gesloten tussen de sociale partners van de publieke sector m.b.t. de invoering van de IFIC-barema’s in de
geregionaliseerde sectoren, de voorafnames op IFIC in de klassieke zorg en welzijnssectoren en de financiering van de lokale besturen ter uitvoering van het
VIA6-akkoord van 30 maart 2021, luik koopkracht publieke sector, (“IFIC-protocol 3”), punt 5. Te vinden op https://www.vvsg.be/nieuws/aan-de-slag-met-ific-inlokale-zorgvoorzieningen-uitrol-vanaf-1-januari.
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Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Deze publieke voorziening vraagt dat het VAPH deze middelen a rato van 4,5% op de loonmassa kan
ontvangen en doorstorten aan de publieke voorziening, opdat de publieke voorziening deze middelen kan aanwenden om, in overleg met de lokale
vakbondsvertegenwoordigers, koopkrachtverhoging voor haar personeel te realiseren.
Gelet op de algemene afspraak om de koopkrachtmiddelen te laten verdelen via de respectievelijke sectoradministraties, stellen we voor om de middelen
koopkracht voor de publieke voorzieningen van personen met een beperking rechtstreeks te storten aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH), die ze dan verder via de geëigende subsidiekanalen laat doorstromen naar de publieke voorzieningen.
Het gaat om 680 VTE2 en een koopkrachtbudget van 1.705.361 euro per jaar. Dat budget komt overeen met 680/10.399 van het budget koopkracht van de
klassieke VIA-sectoren (26.079.478 euro per jaar), zoals terug te vinden in het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, p. 14/140.
Voor de volledigheid geven we nog mee dat de publieke voorzieningen voor personen met een beperking met betrekking tot het jaar 2020 en 2021 reeds VIA6middelen vanwege de GSD-V ontvangen hebben, als voorafname op de koopkrachtverhoging in uitvoering van het VIA6-akkoord van 22 december 2020.3
Werkwijze – aanvullende afspraak op het VIA6-akkoord van 22 december 2020 met ingang vanaf 2021
De sociale partners voor de publieke sector – ACVOD, ACOD, VSOA en VVSG - maken een uitzondering voor de publieke voorzieningen in de
gehandicaptensector. We stellen hen de middelen ter beschikking om daarmee een koopkrachtverhoging voor het personeel te realiseren, op voorwaarde dat
hierover een protocol gesloten wordt met de lokale overheidsvakbonden.
TEKST
In afwijking van de afspraken over koopkracht voor de publieke sector in het VIA6-deelakkoord van 20 december 2020 (dat deel uitmaakt van het globale
VIA6-akkoord van 30 maart 2021) krijgt een publieke zorgvoorziening voor personen met een beperking, de middelen voor koopkracht om de
koopkrachtmaatregelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap te volgen, mits over de besteding van deze koopkrachtmiddelen
met de lokale overheidsvakbonden een protocol gesloten wordt in het bevoegde bijzonder comité. De besteding van deze koopkrachtmiddelen moet
gebeuren conform de afspraken hierover in het VIA6-akkoord van 30 maart 2021 en conform de eventuele lokale afspraken hierover.4
2

Zie Protocol van 24 november 2021 gesloten tussen de sociale partners van de publieke sector m.b.t. de invoering van de IFIC-barema’s in de
geregionaliseerde sectoren, de voorafnames op IFIC in de klassieke zorg en welzijnssectoren en de financiering van de lokale besturen ter uitvoering van het
VIA6-akkoord van 30 maart 2021, luik koopkracht publieke sector (“IFIC-protocol 3”), 6. Overzicht budget, p. 4.
3
Bron: Koen Geeraerts, VIA-coördinator GSD-V 16.11.2021.
4
Met “eventuele lokale afspraken hierover” bedoelen we de eventuele lokale afspraken over het volgen van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het paritair
comité 319.
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Meer in het bijzonder werd in het genoemde VIA6-akkoord het volgende afgesproken: “De sociale partners werken in gezamenlijk akkoord de
koopkrachtmaatregelen uit. De maatregelen moeten leiden naar ontschotting en harmonisering, mogen geen concurrentie tussen de verschillende
sectoren de hand werken en mogen niet in tegenspraak zijn met de uiteindelijke uitrol van IF.IC. De koopkrachtmaatregelen die worden uitgewerkt,
worden door de Vlaamse Regering getoetst aan deze principes, alvorens deze maatregelen hun ingang kunnen vinden.” Het is evident dat het lokale
protocol aan deze voorwaarden moet voldoen.
Hiertoe wordt vanaf 2021 jaarlijks 1.705.361 euro overgemaakt aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, die deze middelen
verdeelt over de publieke zorgvoorzieningen voor personen met een beperking, in uitvoering van het luik koopkracht van het VIA6-akkoord van 30 maart
2021. Het hierboven genoemde budget is onder voorbehoud van wijzigingen van de loonmassa en het aantal VTE per sector. 5
Deze afspraak vult hiermee het VIA6-akkoord van 22 december 2020 aan en treedt in werking vanaf 01.01.2021.
Bijlage6

SE

Voorziening

totaal FTE
personeel

Vergunningen,
erkenningen

Adres organisatie

312

Zorgbedrijf Antwerpen

233

De pelikaan

12,446 VZA

Anneessensstraat 27, 8930 Menen

OCMW Menen

202

Ter heide

410,13 VZA, MFC, RTH

Klotstraat 125, 3600 Genk

Intercommunale vereniging voor
hulp aan Gehandicapten in
Limburg

VZA, RTH

Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen

Inrichtende macht
Vereniging naar publiek recht,
Zorgbedrijf Antwerpen

Sint-Annarei 6, 8000 Brugge
124

Ons Huis

63,917 VZA, RTH

91

Het Eepos

57,9138 VZA, RTH

5
6

Vereniging van OCMW's, Ons Huis
Vogelzang 48, 2430 Laakdal

Vereniging van OCMW's Het
Eepos (Wonen voor volwassen

De controle over de besteding van de ter beschikking gestelde VIA6-middelen zal op passende wijze gebeuren door de bevoegde sectoradministratie.
Bron: VAPH, cijfers 2019.

./.

8

personen met een handicap)

215

Mytyl

37,89 VZA, MFC, RTH

Dullingen 46, 2930 Brasschaat

307

OCMW Gent – Zuiderlicht

25,33 VZA

Zuidbroek 8, 9030 Mariakerke

OCMW Gent

342

Zorgpunt Waasland

Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren

OCMW, Zorgpunt Waasland

52,6 VZA, RTH

Autonoom Gemeentebedrijf
Stedelijk onderwijs Antwerpen

(De bron)
TOT VAPH

660,2268
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