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aansluiting “gesubsidieerd personeel gemeentelijk of stedelijk onderwijs”
bij GSD-V vzw
Geachte mevrouw
Geachte heer
In uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2013 voor de lokale sector in Vlaanderen hebben de
sociale partners (de VVSG en de drie vakbonden) op 26/1/2009 de vzw GSD-V opgericht.
530 Vlaamse lokale besturen hebben zich intussen aangesloten bij de vzw GSD-V, die sinds 1
januari 2010 de activiteiten van de GSD-RSZPPO heeft overgenomen en dus bijna op een eerste
werkingsjaar kan terugblikken.
Door de oprichting van de vzw GSD-V werd het ook mogelijk om de gesubsidieerde
personeelsleden van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs aan te sluiten als begunstigde van de
GSD-V.
Tot op dit ogenblik hebben een 40-tal besturen de beslissing tot aansluiting genomen.
Uw bestuur is ook inrichter van onderwijs en kan, met een eenvoudige college- of raadsbeslissing,
de betrokken personeelsleden laten toetreden tot de voordelen van de GSD-V.
De aansluitingsbijdrage bedraagt 0,15 % op de lonen en vergoedingen waarop sociale
zekerheidsbijdragen worden ingehouden. Deze gegevens worden ons maandelijks verstrekt door het
Ministerie van Onderwijs en Vorming. De inning gebeurt rechtstreeks door de vzw GSD-V en wordt
per kwartaal opgevraagd via een voorschottenregeling.
Alle personeelsleden, zowel tijdelijken als vastbenoemden, krijgen ongeacht hun tewerkstellingsduur
of prestatieregime dezelfde rechten en voordelen voor zover zij verbonden zijn door een aanstelling
of overeenkomst.
Ik zou u dan ook willen vragen of uw bestuur de aansluiting van de gesubsidieerde personeelsleden
bij de vzw GSD-V in overweging wenst te nemen. Door middel van bijgevoegd formulier kan u mij de
beslissing van het bestuur meedelen.
Uiteraard ben ik steeds bereid u meer uitleg te verschaffen over de werking en aanpak van onze
GSD-V.
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik met hoogachting.
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