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RM 202105 - Projectie vakantiegeld en eindejaarspremie  
 

Disclaimer: onderstaande informatie heeft enkel betrekking op loonmotor PersoPay 

In het Monitoringsrapport RM202105 zijn enkele wijzigingen ingevoerd met betrekking tot de 

projecties van het vakantiegeld (PVG) en de eindejaarspremie (PFA). Deze zijn alleen van 

toepassing voor de diensten die worden betaald door de nieuwe loonmotor PersoPay. 

Voor de diensten die nog niet worden betaald doorPersoPay, worden de gekende 

ramingsmethodes gebruikt. De informatie en documentatie hierover vindt u terug in het 

document ‘RM202005 Technische documentatie’. 

1. Context 

Bij de start van PersoPay, werd de toepassing van het beginsel van gevestigde rechten 

geïmplementeerd om te voldoen aan het verzoek van het Rekenhof (175e Boek van het 

Rekenhof, Volume 1: Commentaar, oktober 2018). De toepassing van dit beginsel betreft het 

vakantiegeld en de eindejaarspremie. 

• Het moment van de uitbetaling is onveranderd 

o in mei voor het vakantiegeld 

o in december voor de eindejaarspremie 

• Boekhouding:  

Elke maand worden er provisies berekend en ten laste gebracht van de boekhouding 

van de dienst ter dekking van het vakantiegeld en de eindejaarspremie 

Dit vertaalt zich als volgt: 

• voor het vakantiegeld 

o PersoPay berekent elke maand van het jaar T een provisie om de betaling 

van het vakantiegeld in het jaar T+1 te verzekeren 

o in mei van het jaar T, berekent PersoPay het eindbedrag voor het 

vakantiegeld voor het jaar T-1 

o dit eindbedrag voor T-1 wordt naast de al voorziene provisies T-1 gelegd, en 

het verschil tussen de twee bedragen wordt verrekend in mei van het jaar T 

 

• voor de eindejaarspremie 

o PersoPay berekent elke maand van het jaar T een provisie 

o in december van het jaar T, berekent PersoPay het eindbedrag voor de 

eindejaarspremie 

o dit eindbedrag wordt naast de al voorziene provisies gelegd en het verschil 

wordt vereffend 

 

jaar T-1=> provisies jaar T 

jaar T => provisies jaar T+1 

mei T => vereffening (eindbedrag vakantiegeld T-1) - (voorziene provisies in het jaar T-1) 

jaar T  => provisies jaar T 

december T => vereffening (eindbedrag eindejaarspremie T) - (voorziene provisies in het jaar T)  

https://reports.sepp.belgium.be/DM/TD/RM202005%20Technische%20documentatie.pdf
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=9672d98d-ba7c-4470-8930-941e5b2f62c7
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=9672d98d-ba7c-4470-8930-941e5b2f62c7
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Het implementeren van het beginsel van de gevestigde rechten vereiste een aantal 

aanpassingen aan het loonmodel SEPP, en aan de ramingen voor het vakantiegeld en de 

eindejaarspremie binnen de Risicomonitoring. 

2. Impact op het loonmodel SEPP 

Om rekening te houden met de wijzigingen in PersoPay, is het loonmodel SEPP herbekeken 

om de provisies te isoleren in specifieke subrubrieken. 

• De rubriek ‘Vakantiegeld’ (PVG) omvat drie subrubrieken 

o Vakantiegeld: registreert de betaling van het vakantiegeld 

o Vakantiegeld competentie: registreert het gedeelte competentiepremie van 

het vakantiegeld 

o Provisie vakantiegeld: registreert elke maand de provisie berekend door 

PersoPay voor de toekomstige betaling van het vakantiegeld in mei T+1 

• De rubriek ‘Eindejaarspremie’ (PFA) omvat drie subrubrieken 

o Eindejaarspremie: registreert de betaling van de eindejaarspremie 

o Eindejaarspremie competentie: registreert de betaling van het gedeelte 

competentiepremie van de eindejaarspremie 

o Provisie eindejaarspremie: registreert elke maand de provisie die is 

berekend door PersoPay voor de toekomstige betaling van de 

eindejaarspremie in december T 

3. Impact op de projectie van het vakantiegeld (PVG) 

De projectie van het vakantiegeld is aangepast. Door deze aanpassing kunnen we rekening 

houden met de tijdelijke meerkost die de invoering van het beginsel van gevestigde rechten 

met zich meebrengt. 

De meerkost is afhankelijk van het moment dat de dienst naar PersoPay overstapt, en is enkel 

de eerste twee jaar van toepassing. Daarna is de meerkost volledig geneutraliseerd voor de 

dienst. 

Voor de diensten die in de loop van 2020 overgestapt zijn naar PersoPay: 

• In 2021 

o betalen deze diensten in mei 2021 het volledig verschuldigde vakantiegeld 

(12/12) voor 2020. Het in mei 2021 uitbetaalde vakantiegeld wordt echter 

verrekend met de provisies die in 2020 al door de dienst zijn voorzien (in 

verhouding tot de maand van overstap naar PersoPay). 

Bijvoorbeeld, een dienst die in april 2020 is overgestapt, kon negen maanden 

(9/12) provisies inbrengen voor de betaling van het vakantiegeld in mei 2021. Het 

verschil dat in 2021 nog door de dienst moest worden betaald, komt overeen met 

3/12. 

o voorzien deze diensten elke maand van het jaar 2021 een provisie voor het 

vakantiegeld dat in mei 2022 zal worden uitbetaald. 

Dus een dienst die in april 2020 is overgestapt, zal, in 2021, 12 maanden 

provisies (12/12) voor het vakantiegeld 2022 moeten voorzien. 

o zal het budget van deze diensten ondersteund moeten worden. Namelijk, het 

verschil tussen het vakantiegeld voor het volledige jaar 2021 (12/12) en het nog 

verschuldigde vakantiegeld voor 2020 (3/12). De uitbetaling in mei 2021 van het 
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deel van het vakantiegeld dat in 2020 niet kon worden voorzien, betekent dus 

een meerkost in 2021. 

 

 
 

o omvat de limiet 2021 van de omzendbrief 690 bis de eenmalige vergoedingen 

om de dubbele boeking van het vakantiegeld voor de entiteiten betaald door 

PersoPay, te neutraliseren. De raming van het vakantiegeld 2021 is daarom 

aangepast om zo rekening te houden met deze wijziging en voor de projectie 

van de kosten die overeenkomen met de resterende 7 maanden aan provisies 

voor het vakantiegeld 2021. 

 

• In 2022 

o betalen deze diensten in mei 2022, het vakantiegeld (12/12) voor 2021. Dit 

bedrag zal al gedekt zijn door de provisies voorzien in 2021, die 12/12 van het 

eindbedrag dekken. Het bedrag zal dus volledig vereffend zijn. 

o voorzien deze diensten elke maand van 2022 een provisie om het te betalen 

vakantiegeld in mei 2023 te dekken. 

o moet het budget van deze diensten geen meerkost verbonden aan de provisies 

in 2022, meer ondersteunen. 

In de Risicomonitoring van mei 2021, neemt de limiet 2022 van de omzendbrief 690 bis 

de kredieten over na de Begrotingscontrole 2021. Maar de eenmalige vergoeding die 

gepland is om de dubbele boeking van het vakantiegeld van de entiteiten betaald door 

PersoPay te neutraliseren, wordt uitgesloten. Daarom kan de klassieke raming voor het 

vakantiegeld worden gebruikt om de projectie van het vakantiegeld 2022 te berekenen. 

Hieronder vindt u een fictief voorbeeld van hoe de projectie van het vakantiegeld (PVG) wordt 

berekend in het rapport van de Risicomonitoring van mei 2021 voor een dienst die sinds april 

2020 wordt betaald via PersoPay. 

 

 

PVG Subrubriek jan/21 feb/21 mrt/21 apr/21 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 nov/21 dec/21 Proj 2021

Geobs. PVG 2.400     2.400          

PVG competentie 120         120              

Voorschot  PVG 210        210        210           210      1.680-     840-              

Geraamd PVG -               

PVG competentie -               

Voorschot  PVG 210       210     210         210         210      210       210       1.470          

Totaal 210      210     210        210    840      210     210   210      210      210    210     210     3.150       

PVG Subrubriek jan/22 feb/22 mrt/22 apr/22 mei/22 jun/22 jul/22 aug/22 sep/22 okt/22 nov/22 dec/22 Proj 2022

Geraamd PVG 2.400     2.400          

PVG competentie 120         120              

Voorschot PVG -               

Totaal -       -      -         -     2.520   -      -    -       -       -     -      -      2.520       

RM 202105 - Projectie PVG 2021 voor een persoon van een dienst die sinds 04/2020 door PersoPay wordt betaald

Bemerking: De subrubriek 'Voorschot PVG' in mei 2021 bedraagt -1.680 euro. Dit bedrag is het resultaat van:

- 'Voorschot PVG' afgeboekt in mei 2021 om het vakantiegeld voor 2022 te dekken, d.w.z. 210 euro in dit voorbeeld

- de neutralisatie van het in 2020 afgeboekte bedrag van 'Voorschot PVG'. In dit voorbeeld vindt de overstap plaats in april 2020, het bedrag van 'Voorschot 

PVG' is: 9 maanden x -210 euro = -1.890 euro

RM 202105 - Projectie PVG 2022 voor een persoon van een dienst die sinds 04/2020 door PersoPay wordt betaald

Budget meerkost 2021 

= ongeveer 3/12 provisies in 2020  

= (eindbedrag vakantiegeld 2020) – (voorziene 9/12 provisies in 2020) 



5 

 

Voor de diensten die in de loop van 2021 overstapten naar PersoPay: 

• In 2021 

o betalen deze diensten in mei 2021 het volledig verschuldigde vakantiegeld voor 

2020 (12/12)  

o voorzien deze diensten, vanaf hun overstap, elke maand van 2021 een provisie 

om het vakantiegeld in mei 2022 te betalen. Het bedrag van deze provisie is 

afhankelijk van de maand van overstap naar  PersoPay. 

Bijvoorbeeld, een dienst die in april 2021 overstapt, voorziet gedurende 9 

maanden provisies voor het vakantiegeld (dus 9/12 in 2021).  

o moet hun budget het volgende ondersteunen in 2021: het volledige 

verschuldigde vakantiegeld voor 2020 (12/12) en de provisies, in verhouding 

met de maand van de overstap. De provisies betekenen dus een meerkost voor 

de dienst in 2021. 

o De limiet 2021 in de omzendbrief 690 bis omvat een eenmalige compensatie 

om de meerkost van de dubbele boeking van het vakantiegeld te neutraliseren. 

De raming voor het vakantiegeld 2021 is aangepast om rekening te houden met 

de verandering, en projecteert de bijhorende kosten, namelijk 7 maand provisies 

voor het vakantiegeld. 

 

• In 2022 

o betalen deze diensten in mei 2022, het volledige vakantiegeld (12/12) 

verschuldigd voor 2021. Dit bedrag zal al deels gedekt worden door de provisies 

voorzien in 2021, in verhouding met de maand van de overstap naar PersoPay. 

Bijvoorbeeld, een dienst die in april 2021 is overgestapt, heeft al negen maanden 

(9/12) provisies voorzien voor de betaling van het vakantiegeld in mei 2022. Het 

verschil dat in 2022 nog door de dienst moet worden betaald, komt overeen met 

3/12. 

o voorzien deze diensten elke maand in 2022 een provisie voor het vakantiegeld 

van mei 2023. 

Bijvoorbeeld, een dienst die in april 2021 de overstap heeft gemaakt, heeft al 

gedurende 12 maand provisies voorzien voor het vakantiegeld mei 2023 (12/12). 

o moet het budget van deze diensten het volgende ondersteunen: het verschil 

tussen het eindbedrag van het vakantiegeld voor een volledig jaar (2021 – 

12/12) en het nog resterende bedrag vakantiegeld waarvoor nog geen provisies 

zijn voorzien (bv. 3/12). 

Opgelet:  

o In de omzendbrief 690 bis, herneemt de limiet 2022 de kredieten na de 

Begrotingscontrole met uitsluiting van de eenmalige compensatie die (in limiet 

2021) voorzien was om de dubbele boeking van het vakantiegeld te 

neutraliseren. 

o Daarom kiezen we ervoor om in de Risicomonitoring van mei 2021, de 

meerkost, die bv. overeenkomt met 3/12 van het vakantiegeld, niet te 

projecteren als er geen provisies voorzien zijn in 2021. Hiermee willen we de 

kosten niet artificieel verhogen omdat de meerkosten uiteindelijk toch 

geneutraliseerd worden. 

o Daarom hanteert het rapport Risicomonitoring van 2021 de klassieke 

ramingsmethode voor de projectie van het vakantiegeld 2022. 
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Hieronder vindt u een fictief voorbeeld van de berekeningswijze voor het vakantiegeld in het 

rapport Risicomonitoring mei 2021 voor een dienst die in april 2021 is overgestapt naar 

PersoPay. 

 

Voor de diensten die nog niet worden betaald door PersoPay, worden de gekende 

ramingsmethodes gebruikt. De informatie en documentatie hierover vindt u terug in het 

document ‘RM202005 Technische documentatie’. 

4. Impact op de projectie van de eindejaarspremie (PFA) 

Het mechanisme met provisies is ook van toepassing op de eindejaarspremies. Elke maand 

van het jaar T wordt door de dienst namelijk een bedrag voorzien om de eindejaarspremie te 

dekken die altijd in december van het jaar T wordt uitbetaald. Zo wordt in december van het 

jaar T het te betalen eindbedrag voor de eindejaarspremie vergeleken met de voorziene 

provisies, en wordt een eventuele niet-gefinancierde verschil vereffend. 

In tegenstelling tot het vakantiegeld, worden de eindejaarspremies in hetzelfde jaar uitgekeerd 

en uitbetaald, en brengt de implementatie van het gebruik van provisies geen extra kosten met 

zich mee, zelfs niet tijdelijk. 

Toch zijn er in de Risicomonitoring van mei 2021 aanpassingen doorgevoerd aan de raming 

van de eindejaarspremie, om zo rekening te kunnen houden met de provisies die elke maand 

voorzien worden door de diensten die al overgestapt zijn naar PersoPay (afhankelijk van hun 

instapdatum). 

• Voor de projectie van 2021, kan de raming van de eindejaarspremie niet meer het 

volledig te betalen bedrag projecteren. Maar slechts het resultaat tussen het 

volledige bedrag van de eindejaarspremie en de som van de geobserveerde 

provisies in 2021. 

• Voor de projectie van 2022, hanteren we de klassieke raming voor de 

eindejaarspremie. Deze wordt gebruikt om de volledige eindejaarspremie te 

projecteren die uitbetaald wordt op het einde van het jaar. Zelfs indien PersoPay 

elke maand een provisie voorziet, want de provisies worden geneutraliseerd op het 

moment van de uitbetaling, in december 2022. 

PVG Subrubriek jan/21 feb/21 mrt/21 apr/21 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 nov/21 dec/21 Proj 2021

Geobs. PVG 2.400     2.400          

PVG competentie 120         120              

Voorschot  PVG 210      210         420              

Geraamd PVG -               

PVG competentie -               

Voorschot  PVG 210       210     210         210         210      210       210       1.470          

Totaal -       -      -         210    2.730   210     210   210      210      210    210     210     4.410       

PVG Subrubriek jan/22 feb/22 mrt/22 apr/22 mei/22 jun/22 jul/22 aug/22 sep/22 okt/22 nov/22 dec/22 Proj 2022

Geraamd PVG 2.400     2.400          

PVG competentie 120         120              

Voorschot  PVG -               

Totaal -       -      -         -     2.520   -      -    -       -       -     -      -      2.520       

RM 202105 - Projectie PVG 2021 voor een persoon van een dienst die sinds 04/2021 door PersoPay wordt betaald

Bemerking: De projectie 2021 omvat het bedrag 'Voorschot PVG' dat in 2021 wordt afgeboekt, d.w.z. 9 maanden x 210 euro = 1.890 euro

RM 202105 - Projectie PVG 2022 voor een persoon van een dienst die sinds 04/2020 door PersoPay wordt betaald

Bemerking : Omdat de limiet 2022 van de omzendbrief 690 bis geen compensatie voorziet voor de meerkost die voortvloeit uit de toepassing van het 

beginsel van gevestigde rechten, werd besloten de klassieke raming van de vakantiegeld te behouden om de kosten die in de toekomst zullen worden 

geneutraliseerd, niet kunstmatig te verhogen. 

https://reports.sepp.belgium.be/DM/TD/RM202005%20Technische%20documentatie.pdf
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Hieronder vindt u een fictief voorbeeld van de berekeningswijze voor de eindejaarspremie in 

het rapport Risicomonitoring mei 2021 voor een dienst die overstapte naar PersoPay in april 

2021. 

 

Voor de diensten die nog niet worden betaald door PersoPay, worden de gekende 

ramingsmethodes gebruikt. De informatie en documentatie hierover vindt u terug in het 

document ‘RM202005 Technische documentatie’. 

PFA Subrubriek jan/21 feb/21 mrt/21 apr/21 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 nov/21 dec/21 Proj 2021

Geobs. PFA -               

PFA competentie -               

Voorschot PFA 110      110         220              

Geraamd PFA 1.000    1.000          

PFA competentie 100       100              

Voorschot PFA -               

Totaal -       -      -         110    110      -      -    -       -       -     -      1.100  1.320       

PFA Subrubriek jan/22 feb/22 mrt/22 apr/22 mei/22 jun/22 jul/22 aug/22 sep/22 okt/22 nov/22 dec/22 Proj 2022

Geraamd PFA 1.200    1.200          

PFA competentie 120       120              

Voorschot PFA -               

Totaal -       -      -         -     -       -      -    -       -       -     -      1.320  1.320       

RM 202105 - Projectie PFA 2021 voor een persoon van een dienst die sinds 04/2021 door PersoPay wordt betaald

Bemerking: Voor de risicomonitoring van mei 2021 wordt in de projectie 2021 rekening gehouden met het feit dat reeds voorschotten zijn afgeboekt voor 

een deel van de eindejaarspremie. Het geobserveerde 'Voorschot PFA' in 2021 wordt derhalve in mindering gebracht op het resterende geraamde bedrag. 

RM 202105 - Projectie PFA  2022 voor een persoon van een dienst die sinds 04/2021 door PersoPay wordt betaald

https://reports.sepp.belgium.be/DM/TD/RM202005%20Technische%20documentatie.pdf

