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PC 330 : VIA5 akkoord voor de Vlaamse non-profit sectoren 

ACLVB geeft je een klare kijk! 
Sinds de 6e staatshervorming maken enkele PC 330 sectoren deel uit van de sectoren die gevat 

worden door het 5de Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5). Het gaat hierbij om de volgende 

sectoren : Revalidatieziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen, Ouderenzorg 

(woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, centra voor 

kortverblijf voor bejaarden) , Revalidatievoorzieningen, Initiatieven voor beschut wonen. 

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden in het VIA5 akkoord voor 
deze sectoren ? 
Koopkracht 
IFIC Functieclassificatie : 

 Beschikbaar budget 21.783.005 Mio Euro 

 Ingangsdatum nieuw loonmodel 1 oktober 2019 

 Invoering functieclassificatie ASAP 

 Verplichte loonrapportering 

 Streefdoel is dezelfde delta als de privé ziekenhuizen (18,25%) 

 Keuzevrijheid tussen oude verloning of Ific-barema voor elke werknemer in dienst voor 

ingangsdatum 

2de pensioenpijler : 

 Bijkomende dotatie voor de geregionaliseerde VIA5 sectoren van 2.410.403 Mio Euro in 2018 

 Bijkomende RSZ storting van +- 0.25% van de loonmassa vanaf 1/1/2019 

 Garantie om de vroegere recurrente dotatie van de federale overheid verder te zetten. 

Recurrent bedrag van 2.321.859,55 euro. 

 Aanpassing van de structuur van het OFP 2e pijler aan de structuur van de staatshervorming 

Eindejaarspremie : 

 Geen verhoging, wel samenvoeging van eindejaarspremie en attractiviteitspremie. 

Uitbreiding met werknemers assistentiewoningen waarbij de herfstpremies worden 

geïntegreerd. 

 Mogelijk restsaldo ouderenzorg = buffer 

 Mogelijk restsaldo CAR’s en behandelingscentra verslavingszorg kan aangewend worden 

voor de verhoging van de eindejaarspremie 
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Kwaliteit 
Syndicaal verlof voor afgevaardigden : 

 Van 2018 tot 2020 : 10 naar 15 dagen per mandaatperiode voor effectieve en 

plaatsvervangende afgevaardigden 

 Vanaf 2020 : 15 naar 20 dagen per mandaatperiode voor effectieve en plaatsvervangende 

afgevaardigden 

Stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten : 

 Bekendmaking van vacatures contracten van onbepaalde duur 

o Voorang aan deeltijdse werknemers 

o Motivatie bij niet selectie 

 Geen gebruik van ontbindende voorwaarden bij afsluiten van nieuwe contracten 

Arbeidsorganisatie : 

 Overdracht 50 meeruren naar volgend trimester. Referteperiode berekening arbeidsduur op 

6 maanden. Annualisering in de onderneming mogelijk indien alle vakbonden akkoord gaan. 

 Bijkomende uren buiten definitief uurrooster voor deeltijdse contracten met variabele 

uurroosters zijn voortaan overuren 

 Gefaseerde opmaak uurroorsters : 

o Uurroosters van 1 maand 

o 3 maand vooraf, voorlopig uurrooster 

o 1 maand vooraf, aanpasbaar in onderling akkoord (uitz. noden dienst + uitputting 

mobiele equipe) 

o 7 dagen vooraf, definitief uurrooster, enkel wijziging in onderling akkoord 

o Sociale Maribel => uitbreiding mobiele equipe 

 Minimumduur per prestatie van 3 uur – 2 uur 

o Sectorale cao  met limitatieve voorwaarden 

o Uitzondering 3 keer in 2018, 6 keer per jaar vanaf 2019 

o Verplaatsing is betaald als dienstverplaatsing 

o Plannen tussen 22u en 7u kan niet 

o Syndicale controle en evaluatie 

Vakantieregeling en loopbaanbeleid : 

 Recht op 2 weken jaarlijks verlof, inclusief 3 weekends 

 Aanbeveling 3 weken, inclusief 3 weekends 

 Werkgroep loopbaanbeleid : 

o open dialoog ivm de loopbaan in de social profit 

o behoud van verworven rechten 

o thema’s : 

 verlofregelingen 

 combinatie privé en arbeid 

 werkbaar werk 

 eindeloopbaan, met inbegrip van de VAP-dagen 
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Uitbreidingsbeleid PC 330 sectoren 

 Groeipad ouderenzorg : Uitbreiding aantal bedden = bijkomende tewerkstelling 

o 2018 – 42 Mio euro 

o 2019 – 73 Mio euro 

o 2020 – 112 Mio Euro 

 Groeipad RVT reconversie : Omzetting RO bed naar RVT bed = hogere personeelsnorm 

o 2018 – 11 (+3) Mio euro 

o 2019 – 33 Mio euro 

o 2020 – 33 Mio euro 

 Reva conventies : 

o 2019 – 5 Mio euro 

o 2020 – 5 Mio euro 

o Deze middelen zullen ingezet worden voor : 

 de revalidatie van kinderen en jongeren 

 de revalidatie van personen met een verslavingsproblematiek 

 de revalidatie voor volwassenen 

Heb je nog vragen? 
Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat. 
 

Ook collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen als ze zich aansluiten bij ons : 

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/  

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/  
 

http://www.aclvb.be/nl/secretariaten
http://www.aclvb.be/voordelen/
http://www.aclvb.be/lid-worden/


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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