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  Omzendbrief ter attentie van 

 Iriscare  de sectoren die vallen onder de 
perimeter "non-profit" van de  

   Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 

 

 

Brussel, 23 november 2020 

 

Betreft: Omzendbrief betreffende de premie 2020 voor de werknemers van de zogenaamde “non-
profitsectoren”  

Geachte mevrouw, geachte heer,  

In het kader van het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de 

Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt in 2020 

in een enveloppe van 4.943.311,21 euro voorzien voor de betaling van een premie voor de 

werknemers van de non-profitsector van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.  

Dit budget wordt verdeeld in de vorm van een vast brutobedrag van 550 euro per VTE bedoeld om de 

eindejaarspremie te versterken via het forfaitaire gedeelte van deze premie (om de lagere lonen te 

begunstigen).  

De schatting van het aantal VTE’s per instelling werd gedaan op basis van een bestand dat is 

doorgestuurd door FeBi voor de waarnemingsperiode van 1 januari 2018 tot en met 30 september 

2018 en aangevuld door de verantwoordingsstukken die Iriscare heeft ontvangen voor 2019. Dit 

bestand bevatte, per instelling, de tewerkstellingsperiodes en de werkregeling van de betrokken 

werknemers. Het gemiddelde aan de werkgever te betalen bedrag per VTE werd aldus vastgesteld op 

748 euro (loonkosten met inbegrip van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid). Zo heeft 

bijvoorbeeld een instelling waarvoor Iriscare 5 VTE’s heeft geïdentificeerd recht op een bedrag van 748 

x 5 = 3.740,00 euro. 

Het gaat om een schatting op basis van de gegevens van 2019, terwijl de premie voor 2020 betrekking 

heeft op de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020. Het gemiddelde bedrag per 

VTE dat is berekend op basis van de gegevens van 2019 zal in een schijf worden uitbetaald aan de 

instelling.  

Na controle van de verantwoordingsstukken van 2020, zal de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie overgaan tot eventuele regularisaties. Dat zijn bijkomende betalingen voor 

de instellingen waarvan het aantal werknemers is gestegen in 2020 en aanvragen voor terugbetaling 

van het ongebruikte saldo voor de instellingen met minder werknemers in 2020. 

Om tot deze regularisaties over te gaan vindt u als bijlagen een verklaring op eer en een bestand. 

Gelieve deze ten laatste op 30 maart 2021 volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het 
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adres professionnels@iriscare.brussels met als voorwerp: naam van uw instelling + dossier premie NP 

‘20  

Iriscare behoudt zich het recht voor om de premie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen: 

▪ als het verantwoordingsdossier niet op tijd is ingediend (verklaring op eer, individuele fiches, 
Excelbestand)  

▪ als de evaluatie van de financiële wettiging onvoldoende is  

▪ als de subsidie niet is gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is toegekend 

▪ als de begunstigde voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op 
basis van dezelfde verantwoordingsstukken 

LET OP: als de verantwoordingsdossiers op de vervaldatum niet zijn ingediend, zal de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de regularisaties niet kunnen uitbetalen. 

Om de documenten goed in te vullen en alle gevraagde bewijsstukken in te dienen suggereren wij u 
kennis te nemen van wat volgt.  

 

1. Bedoelde sectoren  

De sectoren zijn deze die in het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-

profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie worden vermeld in de volgende bewoordingen: 

- Centra en diensten voor personen met een handicap: Dag- en verblijfscentra, begeleid wonen, 

ADL-centra; 

- Algemene sociale diensten: Justitieel welzijnswerk, sociale diensten; 

- Volwassenen in moeilijkheden: Noodopvang, nachtopvang, noodhuisvesting, mobiele 

bijstand, straathoekwerk, dagopvang, opvangtehuis, thuisbegeleiding, housing first; 

- Gezinshulp; 

- Diensten voor geestelijke gezondheidszorg; 

- Thuishulp;  

- Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen;  

- Dagverzorgingscentra; 

- Revalidatieovereenkomst; 

- Psychiatrische verzorgingstehuizen;  

- Initiatieven voor beschermd wonen.   

 

2. Perimeter van de rechthebbenden  

Overeenkomstig de omzendbrief van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van 5 december 2019 over de interpretatie van de in het protocolakkoord 
2018-2019 van 18 juli 2018 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bedoelde perimeter van de werknemers bepaalt het 
Brusselse gewestelijke protocolakkoord voor de non-profitsectoren het volgende: “de werknemers 
van de sectoren waarop de maatregelen betrekking hebben, zijn diegenen die behoren tot de 

mailto:professionnels@iriscare.brussels


 
 
 
 
 

3 
 

gesubsidieerde kaders van de erkende organisaties alsook hun werknemers "buiten kader" die worden 
ingezet voor taken in verband met de erkenning”. 

Hieronder moet worden verstaan dat, voor alle sectoren samen, die premie wordt gesubsidieerd voor 
zover ze toegekend wordt:  

1) aan bezoldigde werknemers, behoudens afwijkende sectorale bepalingen in de 
gehandicaptensector en in de revalidatieovereenkomsten;  

2) voor activiteitenperiodes in direct verband met activiteiten die aan een erkenning 
onderworpen zijn (of gelijkgesteld1) in de wetgeving van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en die uitsluitend door deze gesubsidieerd worden;  

3) naar rato van de werktijd die aan deze activiteiten wordt besteed.  

 

De 3 bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief. 

 
Zijn evenwel van de financiering van de maatregel (en elk ander mogelijk voordeel dat uit het non-
profitakkoord zou voortvloeien) uitgesloten:  

1) activiteitenperiodes als zelfstandige, vrijwilliger, hulppersoneel en student;  
2) door andere deelentiteiten gefinancierde activiteitenperiodes voor activiteiten die betrekking 

hebben op de maatregelen die onder hun eigen exclusieve bevoegdheden vallen. 
 
Sectorale bepalingen van de sector van de revalidatieovereenkomsten en de gehandicaptensector 
kunnen er echter toe leiden dat bepaalde zelfstandigen de premie toch kunnen ontvangen.  
 

3. Referentieperiode 

 
- Het globaal bedrag van de premie wordt toegekend voor effectieve of gelijkgestelde prestaties 

tijdens de referentieperiode die van 1 januari tot 30 september van het desbetreffende jaar 

loopt. 

- Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet hebben gewerkt gedurende de totale 

referentieperiode, wordt het bedrag van de premie berekend naar rato van hun prestaties. 

- Iedere gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand tijdens de referentieperiode geeft recht 

op een negende van de toegekende vergoeding. Een volledige menselijke prestatie wordt 

berekend naar rato van het aantal gedurende deze maand gepresteerde dagen.  

 

4. Verantwoordingsstukken  

De verantwoordingsstukken moeten worden geleverd in de volgende vorm en in overeenstemming 
met de volgende regels:  

- een volledig ingevulde en getekende verklaring op eer (te gebruiken model verstrekt door de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie);  

- een genummerde individuele prestatiefiche per natuurlijke persoon voor de maand december 
(met de eindejaarspremie) of januari (op de loonfiche van de overeenkomstige maand), 
volgens de keuze die binnen uw paritair comité is gemaakt, met een specifieke vermelding die 

                                                             
1 Wat de centra betreft die gebonden zijn door een revalidatie-overeenkomst gesloten met Iriscare (zie de 
ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de 
gezondheidszorg en de hulp aan personen, art. 7, derde lid).  
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het mogelijk maakt het bedrag gestort voor de non-profitpremie te identificeren (omcirkel 
of onderstreep de regel indien mogelijk); 

- een Excelbestand (te gebruiken model verstrekt door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie) dat moet ingevuld worden overeenkomstig de instructies 
opgenomen in de handleiding die de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uw 
beschikking stelt.  

 

Mocht u nog vragen hebben over de controle van de non-profitpremie 2020 of over een stap van de 
procedure, e-mail ons dan op het adres: professionnels@iriscare.brussels.  

 

Hoogachtend,  

 

 

 

Tania Dekens 

Leidend ambtenaar 
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