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VIA II kunstensector ondertekend! 
Het is zover: na het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Non-Profit in juni werd deze week 

ook het tweede VIA voor de kunsten ondertekend door de sociale partners en de Vlaamse Regering.  

Hoewel de kunstensector nauw aansluit bij de socio-culturele sector, wordt er door de specificiteit 

van de kunstensector gekozen om een apart akkoord af te sluiten dat naast het ‘grotere’ VIA staat. 

De bedoeling is echter om op termijn ook deze sector volledig te integreren in de intersectorale 

akkoorden, dit door zowel de evolutie die het sociaal overleg gemaakt heeft waardoor er meer 

ruimte is om sectorspecifieke maatregelen uit te werken, als door de groeiende professionalisering 

van het sociaal overleg in de sector.  

Deze toenadering heeft zich ook doorgetrokken naar enkele maatregelen voor de sector. Zo komt er 

een verhoging van de eindejaarspremie. Deze verhoging wordt bereikt door een stuk van het 

koopkrachtbudget hiervoor in te zetten, gecombineerd met het bedrag dat tot nu besteed werd aan 

ecocheques. Deze zullen in de toekomst dus verdwijnen. 

Ook de syndicale premie wordt verhoogd naar een premie van €80 (voor wie voltijdse bijdragen 

betaalt)! 

Naast deze koopkrachtmaatregelen werden ook afspraken gemaakt die de jobkwaliteit van alle 

werknemers in de sector ten goede moeten komen. De sociale partners kwamen onder meer 

overeen om afspraken te maken rond stages, zodat deze met de nodige kwaliteit aangeboden 

kunnen worden aan studenten. Ook het loopbaanbeleid op zich zal besproken en aangepast worden. 

Hierbij wordt gekeken naar zowel startende als oudere werknemers van de sector. 

Omdat niemand in de sector uit de boot mag vallen, hebben de sociale partners ook afgesproken om 

regelingen te treffen rond taakloon, anciënniteitsopbouw voor ultrakorte contracten en 

minimumvergoedingen en -verloning voor zelfstandigen in de sector. Voor het dossier rond taakloon, 

waar al enkele maanden gesprekken rond gevoerd worden, zal in 2018 nog een cao afgesloten 

worden. 

De sociale partners zullen ook het actieplan rond grensoverschrijdend gedrag verder uitwerken, dit 

project staat nog los van het actieplan van de regering, maar bij het uitvoeren ervan zullen de twee 

plannen aansluiting zoeken. 

Tot slot werden ook afspraken gemaakt rond sociaal overleg in de verschillende ondernemingen. In 

ondernemingen waar geen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of 

Ondernemingsraad is, zal een evaluatie van het plaatselijk overleg plaatsvinden. Dit ofwel door een 

bevraging aan werkgevers en –nemers of door directe deelname van de sociale partners aan een 

personeelsvergadering. Na een evaluatieperiode zullen gesprekken opgestart worden met als doel 

een cao rond sociaal overleg/syndicale afvaardiging voor de sector. 

Het uitbreidingsbeleid, dat uitkomt van de regering, werd reeds deels geïnvesteerd in projecten en 

infrastructuurwerken waarmee de regering extra tewerkstelling wenst te creëren.  

Wil je alle details van het nieuwe akkoord doorlezen? Dat kan via deze link.  
 

https://www.aclvb.be/sites/default/files/aclvb/Documenten/Sectoren/Flash%3Anon-profit/pc_304_via_ii.pdf


Gelieve het bovenstaande formulier terug te bezorgen aan uw ACLVB-kantoor. Bij stopzetting van de domiciliëring dient de schuldmandataris (ACLVB) verwittigd te worden.

aclvb | liberale vakbond aansluitingsformulier F.33
Algemene gegevens (drukletters a.u.b.) zone secretariaat

naam voornaam

straat nr. bus postnr. gemeente

rijksregisternr. (achterkant identiteitskaart)  geslacht ○ man ○ vrouw

geboortedatum ○ ○

nationaliteit taal ○ Nederlands ○ Frans

burgerlijke staat naam partner 

rekeningnr. IBAN  BIC

telefoonnr.  gsm 

e-mail privé  e-mail werk

Professionele gegevens naam werkgever

adres

in dienst vanaf ○ ○ ondernemingsnummer ○ ○

paritair comité   sector bedrijf

voltijds ○ ja ○ nee  zo nee, ik werk ........................ aantal uren/week  voltijdse tewerkstelling in mijn bedrijf is  .............................................. aantal uren/week

○ arbeider ○ bediende ○ kader ○ volledig werkloos ○ student ○ andere

Aansluitingsgegevens ik wil aansluiten in de zone waar ik ○ woon ○ werk

datum aansluiting ○ ○ overgekomen van ○ ACV ○ ABVV ○ nieuw lid

en daar aangesloten van  ○ ○  tot  ○ ○ 

betalingswijze lidgeld ○ domiciliëringsopdracht ○ overschrijving ○ bestendige opdracht

handtekening lid

 Uw gegevens worden door de ACLVB op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met 
 het oog op onze dienstverlening. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke 
 levenssfeer heeft u het recht deze gegevens te raadplegen of te verbeteren.

Mandaat SEPA Europese domiciliëring terugkerende invordering (Business to Customer)

Door dit mandaat te tekenen, staat u ACLVB toe om instructies te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren en staat u uw bank toe uw rekening te debiteren volgens de instructies van 
ACLVB. U hebt recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst die u met haar getekend hebt. Elke aanvraag tot terug betaling moet voorgelegd 
 worden binnen de 8 weken volgend op de datum van het debet van uw rekening. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan uw mandaat.

GEGEVENS SCHULDEISER

naam: ACLVB

schuldeiseridentificatie: BE66 007 0850330011

adres: Koning Albertlaan 95, 9000 Gent, België

VOORBEHOUDEN VOOR ACLVB

reden domiciliering: lidgeld voor lidnummer

.............................................................................................................................................................

mandaatnummer

GEGEVENS REKENINGHOUDER (in te vullen door schuldenaar)

naam  ...................................................................................................................................................................................................

adres  ...................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

rekeningnummer:

IBAN 

BIC

naam lid (indien rekeninghouder ≠ lid) ..........................................................................................................

opgemaakt te  .....................................................................  handtekening 

datum  ........................................................................................
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