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Geachte,  

Op 8 juni 2018 werd het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector in de 

lokale besturen gesloten (VIA5). Het akkoord kwam tot stand na onderhandelingen tussen de sociale 

partners, m.n. de representatieve vakorganisaties (ACOD, ACV-OD en VSOA), de Vlaamse regering en de 

VVSG. Met dit akkoord willen de sociale partners, net zoals de private sector, inzetten op een kwaliteitsvolle 

dienstverlening in (bepaalde) door Vlaanderen gesubsidieerde diensten en aantrekkelijke loon- en 

arbeidsvoorwaarden voor het personeel in deze diensten.  

In het VIA5 is er een luik dat betrekking heeft op de koopkracht van het personeel. De exacte aard van de 

maatregelen wordt nog onderhandeld. Een begindatum hiervoor is wél al vastgelegd: 1/1/2020. In 

afwachting hiervan zijn wel al opstapmiddelen voorzien.  Deze opstapmiddelen zullen gebruikt worden voor 

het personeel van de woonzorgcentra (2018 en 2019) en het personeel van de andere VIA-sectoren (2019). 

Met het VIA5 akkoord veranderen ook een aantal zaken voor de vorige akkoorden: zo wordt een deel van de 

VIA3-middelen geheroriënteerd, en, verandert de regeling voor de VIA4-restmiddelen. U kan een volledige 

toelichting in de bijgevoegde nota vinden. 

Bevraging VIA 

Naast alle veranderingen i.k.v. VIA5 heeft de Vlaamse overheid ons verzocht de gegevens van de VIA-

medewerkers verder op te volgen en actueel te houden. Vanaf 2020 zal dit gebeuren via de RSZ-aangifte, tot 

dan zal dit verder gebeuren dank zij de VIA-bevraging, zoals de voorgaande jaren.   

In de week van 10 oktober zal een mail verstuurd worden naar de contactpersoon VIA (indien u geen 

contactpersoon hebt: de directeur) met een link naar de bevraging. De gegevens die via de bevraging worden 

verzameld, zullen als basis dienen voor de aanvraag van de reguliere middelen VIA4 en gebruikt worden voor 

berekening van de restmiddelen VIA4 – koopkracht 2018 – waar van toepassing.  

Om in aanmerking te komen voor de middelen VIA4 en VIA5 is een ingevulde enquête dus noodzakelijk. U 

heeft tot 30/11/2018 de tijd om de bevraging in te vullen.  

In de bevraging worden personeelsaantallen in de verschillende VIA-diensten gevraagd, alsook de hoogte van 

de maaltijdcheques en tweede pensioenpijler. Ontvangt u de mail maar bent u niet het best geplaatst om dit 

in te vullen, stuur het dan door naar de meest geschikte collega. Aan het einde van de bevraging heeft u de 
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mogelijkheid om reguliere middelen en restmiddelen aan te vragen. Als u hiervan gebruik wil maken, lees dan 

zeker ook de documenten in de bijlage over de termijnen en de wijze van aanvragen.  

Voor deze vragenlijst wordt samengewerkt met het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de 

Vlaamse overheid. Zij deden jaarlijks een bevraging naar de personeelsaantallen in de diensten cultuur, jeugd 

en sport voor de jaren 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. De gegevens uit deze bevraging zullen gebruikt 

worden om hun statistieken te vervolledigen. De tewerkstellingsgegevens van vorige jaren vindt u in de mail 

van GSD-V met de link naar de bevraging, op de website van het departement CJSM én op de website van de 

GSD-V (www.gsd-v.be).  

De contactpersoon bij de GSD-V is Koen Geeraerts, VIA-coördinator (02/211.56.89). Vragen via mail mag u 

sturen naar via@gsd-v.be.  

Met vriendelijke groeten  

 

Koen Geeraerts  

VIA-coördinator  

i.o. Stuurgroep VIA 

 


