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Raad van Bestuur 

Administratief toezicht Zitting van 28 januari 2021 

 
 
Aanwezig: 
de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer 
Christophe ELEN, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen 
directeur 
 
Zijn eveneens aanwezig: 
de heer David ENGELBOS, externe deskundige; de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige; de 
heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige 
 
AGENDAPUNTEN 
       

1 2021_RvB_00013 Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 
bij toepassing van het VIA6-akkoord van 22 december 
2020. - Goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
Samenvatting besluit 
 
Deze beslissing is van rechtswege van toepassing op alle medewerkers van Zorgbedrijf Sint-Truiden 
met uitzondering van alle medewerkers van het dienstenchequebedrijf. 
 
De Raad van Bestuur beslist om eenzelfde regeling ook te voorzien voor de medewerkers van het 
dienstenchequebedrijf en hiervoor de nodige middelen te voorzien. 
 
Met uitzondering van het personeel dat een attractiviteitspremie ontvangt, verhoogt de raad van 
bestuur het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 
1,1%, rekening houdend met de prestatiebreuk van het personeelslid,  zodat de nieuwe 
berekeningswijze voor een voltijds equivalent als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel 
bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020 (VTE).  
 
Voor het personeel in de ouderenzorg dat tot nu toe een attractiviteitspremie ontving, verhoogt de  
Raad van Bestuur het vast bedrag tot 1.288,43 euro (inclusief het bedrag van de attractiviteitspremie  
2020) en het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 
1,1%, rekening houdend met de prestatiebreuk van het personeelslid, zodat de nieuwe 
berekeningswijze voor een voltijds equivalent als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag (inclusief het 
bedrag van de attractiviteitspremie 2020) + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag 
eindejaarstoelage 2020 (VTE).  
 
De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in artikel 1 
en artikel 2 het verschil, met name de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 zoals 
bepaald in artikel 3 respectievelijk in artikel 4, ontvangen.  
 
Get. Rosanna Pascariello  Get. Pascal Monette 
Algemeen directeur   Voorzitter 


