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Invoering van VIA-deelsectorcodes voor de Paritaire (sub)Comités van de private socialprofit in DmfA  
(alsook in DmfAPPL voor de publieke socialprofit) 
 
1. Context 
 
De Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de socialprofitsectoren (zgn. VIA)  zijn periodieke en tripartite akkoorden tussen 
de sociale partners van de Vlaamse socialprofitsectoren en de Vlaamse Regering. De akkoorden hebben betrekking op het 
private en het publieke segment van de socialprofitsectoren die behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap 
of het Vlaams Gewest en bevatten (inter)sectorale afspraken die betrekking hebben op diverse sociaaleconomische thema’s 
(koopkracht, kwaliteit van het werk, wendbaarheid van organisaties, uitbreidingsbeleid, …). Deze akkoorden hebben 
doorgaans een loopduur van vijf jaar. 
 
In het kader van het laatste VIA-akkoord (VIA-5) (http://www.verso-net.be/content/vlaams-intersectoraal-akkoord-geeft-
zuurstof-aan-de-social-profit met link naar het integrale akkoord + bijlagen) is een informatie- en veiligheidsovereenkomst 
gesloten waarin een afsprakenkader is vastgelegd voor het verzamelen van de nodige loon- en tewerkstellingsgegevens  via 
de DmfA en de DmfAPPL met de expliciete en exclusieve doelstelling om de nodige beleidsmatige analyses te kunnen 
uitvoeren in het kader van de voorbereiding en de monitoring van de VIA-akkoorden. In deze overeenkomst zijn o.a. ook 
bepalingen opgenomen inzake de bescherming van persoonsgegevens alsook van bedrijfsgevoelige informatie van de 
werkgevers die onder de VIA-akkoorden ressorteren. De analyse en rapportering van de loon- en tewerkstellingsgegevens 
voor de VIA-akkoorden gebeurt onder toezicht van een tripartite Begeleidend Comité, dat zal worden opgericht via een 
besluit van de Vlaamse regering. Ook Verso en de betrokken leden-federaties van Verso zullen deel uitmaken van dit 
Begeleidend Comité dat steeds in consensus beslist. 
 
Deze Verso-nota geeft meer toelichting bij de invoering van nieuwe VIA-deelsectorcodes in de DmfA en DmfAPPL (nieuwe 
zone) voor de private en de openbare socialprofitsectoren die onder bevoegdheid van de Vlaamse overheid ressorteren.  
Maar deze nieuwe zone in DmfA/DmfAPPL heeft ook enkele implicaties voor socialprofitsectoren die ressorteren onder 
bevoegdheid van andere regionale of federale overheden (zie verder). 
Er wordt ook opgemerkt dat de invoering van de nieuwe VIA-deelsectorcodes evenzeer betrekking heeft op de private en 
publieke werkgevers die actief zijn in betreffende deelsectoren zelfs wanneer ze geen of slechts gedeeltelijke subsidies 
ontvangen in het kader van de VIA-akkoorden. 
 
2. Waarom zijn deze VIA-deelsectorcodes in DmfA en DmfaAPPL nodig? 
De huidige loon- en tewerkstellingsgegevens die momenteel uit de bestanden van RSZ/RSZ-PPO kunnen getrokken worden - 
zowel voor de private socialprofit als voor de publieke socialprofit – bevatten onvoldoende gedetailleerde informatie m.b.t. 
de diverse deelsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid ressorteren. Het gebruik van deze authentieke 
bron is nochtans erg zinvol om voor een goede voorbereiding en opvolging van de VIA-akkoorden, waarbij ook een 
onderbouwde raming van de budgettaire impact van de diverse VIA-maatregelen een belangrijk aandachtspunt is.  
Daarom zijn de sociale partners van de Vlaamse socialprofitsectoren en Vlaamse overheid overeengekomen dat het opzetten 
van een meer systematische en gestructureerde verzameling van loon- en tewerkstellingsgegevens voor de VIA-akkoorden 
aangewezen is. 
Hiertoe wordt in de DmfA / DmfAPPL een nieuwe zone ingevoerd waar een ‘VIA-deelsectorcode’ moet worden aangegeven.  
Aan de betrokken werkgevers wordt dus een inspanning gevraagd om deze nieuwe codes te gebruiken, zodat de VIA-
akkoorden cijfermatig beter onderbouwd kunnen worden. Dit komt dus uiteindelijk ook de werkgevers en het personeel in 
de betrokken social-profitsectoren weer ten goede. 
 
Wat is deze VIA-deelsectorcode in DmfA en DmfAPPL? 
Meer concreet is voorzien dat vanaf het eerste kwartaal van 2019 een nieuwe zone in de sociale zekerheidsaangiftes wordt 
ingevoerd waarin de betrokken werkgevers een deelsectorcode moeten aangeven voor elke tewerkgestelde werknemer op 
basis van de verrichte activiteit.  
Voor de private social-profitwerkgevers is dit in de DmfA. 
Voor de publieke social-profitwerkgevers is dit in de DmfAPPL.  
De gebruikte deelsectorcodes in beide toepassingen zijn evenwel dezelfde.  
De gebruikte deelsectorcode betreft steeds de activiteit waaraan de werknemer in het betrokken kwartaal in hoofdzaak (= 
grootste aantal arbeidsuren) verbonden was. De tewerkstelling moet dus niet opgesplitst worden bij het invullen van de 
nieuwe zone in DmfA / DmfAPPL. 
De deelsectorcode wordt ingevuld voor elke werknemer, ongeacht of de tewerkstelling 'gefinancierd' wordt met middelen uit 
de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de socialprofitsectoren (VIA) of met andere  
middelen. 
 

http://www.verso-net.be/content/vlaams-intersectoraal-akkoord-geeft-zuurstof-aan-de-social-profit
http://www.verso-net.be/content/vlaams-intersectoraal-akkoord-geeft-zuurstof-aan-de-social-profit


Verso-informatienota over de VIA-deelsectorcodes in DmfA / DmfAPPl – dd. 15 februari 2018 
 

2 
 

De tabel in bijlage geeft het volledige overzicht van de deelsectorcodes die gebruikt moeten worden. 
 
3. Wat betekent dit concreet voor de private socialprofitsectoren in de relevante Paritaire (sub)Comités?  
  
3.1. De Paritaire (Sub)Comités die volledig ressorteren onder bevoegdheid van de Vlaamse overheid. 
 
Dit betreft de volgende Paritaire (Sub)Comités: 
- PC 318.02 : Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 
- PC 319.01:  Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap 
- PC 327.01 : Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 
- PC 329.01:  Socioculturele  sector van de Vlaamse Gemeenschap 
- PC 331.00.10: Kinderopvang, kinderkribben, peutertuinen, de diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor 

thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse kinderopvang 
- PC 331.00.20: Centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de diensten 

voor de strijd tegen de toxicomanie (zonder revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de centra 
voor prenatale raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de 
diensten voor adoptie, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de 
samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten en centra 
voor gezondheidspromotie en preventie. 

 
De betrokken werkgevers blijven uiteraard steeds het betreffende Paritaire (sub)Comité aangeven voor de 
betreffende werknemers. 
Binnen elk van deze Paritaire (sub)Comités is er een lijst met specifieke codes bepaald voor de verschillende 
deelsectoren die door elke werkgever moet ingevuld worden in een nieuwe DmfA-zone voor elke tewerkgestelde 
werknemer. 
 
Er is waar nodig ook een code ‘overige’ Vlaamse deelsector opgenomen, in geval de activiteit van de betrokken 
werknemer niet thuishoort in één van de reeds benoemde deelsectoren (m.a.w. wanneer men uitdrukkelijk 
wenst aan te geven dat de betrokken werknemer in een andere, niet-gespecifëerde deelsector binnen dit Paritair 
(sub)comité werkt) 
 
Er is ook telkens een code voorzien voor het geval de Vlaamse deelsector ‘onbekend’ is (m.a.w. wanneer men niet 
weet in welke deelsector van dit Paritair (sub)Comité de betreffende werknemer werkt, waarbij het wel de 
bedoeling is om dit bij een latere aangifte alsnog te specifiëren). 
 
Hieronder vindt u voor elk van de bovenvermelde Paritaire (sub)Comités een apart overzicht van de specifieke 
deelsectorcodes.  
De deelsectorcodes zijn driecijfercodes waarbij het eerste cijfer ook steeds wisselt per Paritair (Sub)comité. De 
deelsectorcodes en de Paritaire (sub)Comités zijn dus aan elkaar gelinkt. 
 
PC 318.02 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
100 Vlaamse sector van de gezinszorg  
101 Vlaamse sector van de aanvullende thuiszorg  
102 Vlaamse sector van de dienstencheques  
103 Vlaamse sector van de opvang van zieke kinderen  
104 Vlaamse sector van de overige diensten voor gezins- 

en bejaardenhulp 
Code te gebruiken voor activiteiten die 
niet behoren tot één van de specifieke 
deelsectoren hierboven vermeld 

105 Vlaamse sector van de gezins – en bejaardenhulp – 
deelsector onbekend 

Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar zijn over de 
deelsector. Deze code moet op termijn 
worden vervangen door een specifieke 
deelsectorcode 
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PC 319.01 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
200 Vlaamse sector van de ondersteuning voor personen 

met een handicap 
 

201 Vlaamse sector van de jeugdhulp  
202 Vlaamse sector van het algemeen welzijnswerk (incl. 

thuislozenwerking) 
 

203 Vlaamse sector van de centra voor integrale 
gezinszorg 

 

204 Vlaamse sector van de centra voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning 

 

205 Vlaamse sector van de sociale verhuurkantoren  
206 Vlaamse sector van de huurdersbonden    
207 Vlaamse sector van de overige opvoedings- en 

huisvestingsinrichtingen en -diensten 
Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
één van de specifieke deelsectoren 
hierboven vermeld 

208 Vlaamse sector van de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten - deelsector 
onbekend 

Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar zijn over de 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifieke deelsectorcode 

209 Vlaamse sector van de werkgevers van persoonlijk 
assistenten  in kader PVB (persoonsvolgend budget) 
en PAB (persoonlijk assistentiebudget) 

Opgelet: Dit betreft een 
deelsectorcode voor PC 337 die 
hier is toegevoegd. Het gaat hier 
om werkgevers die persoonlijk 
assistenten aanwerven met een 
arbeids-overeenkomst in het kader 
van een persoonsvolgend budget 
(PVB) of een persoonlijk 
assistentiebudget (PAB). Indien het 
geen PVB of PAB betreft, wordt dit 
invulveld leeg gelaten 

 
 
PC 327.01 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
400 Vlaamse sector van de sociale 

werkplaatsen 
 

401 Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen 

 

402 Vlaamse sector van de 
maatwerkbedrijven 

Voorlopig nog niet te gebruiken, 
tot zolang er onderscheid bestaat 
in o.a. loons- en 
arbeidsvoorwaarden en RSZ 

 
Zoals hierboven aangegeven moet dus nog steeds code SW (400) of BW (401), totdat de harmonisatie van loon- 
en arbeidsvoorwaarden volledig afgerond is (waarna de code maatwerkbedrijven (402) zal toegepast worden). 
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PC 329.01 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
500 Vlaamse sector van sociaal-cultureel werk   
501 Vlaamse sector van cultuurspreiding  voor de publieke sector gaat het o.a. om 

bibliotheken, cultuurdiensten, 
cultuurinfrastructuur, musea, cultureel-
erfgoedwerking  

502 Vlaamse sector van samenlevingsopbouw   
503 Vlaamse sector van integratie en inburgering   
504 Vlaamse sector van de Nederlansdstalige organisaties voor 

socioprofessionele inschakeling in Brussel  
 

505 Vlaamse sector van beroepsopleiding   
506 Vlaamse sector van sportfederaties, sportdiensten en 

sportinfrastructuur 
 

507 Vlaamse milieu- en natuursector   
508 Vlaamse sector van het jeugdwerk in de private sector gaat het bv. om 

landelijk en bovenlokaal jeugdwerk 
in de openbare sector gaat het bv. om 
jeugddiensten 

509 Vlaamse sector van de doelgroepwerknemers-LDE   
510 Vlaamse sector van de andere subsectoren die onder VIA4-

eindejaarspremie ressorteren  
 

511 Vlaamse sector van de overige socio-culturele 
voorzieningen  

Code te gebruiken voor activiteiten die 
niet behoren tot één van de specifieke 
deelsectoren hierboven vermeld 

512 Vlaamse private socio-culturele sector - deelsector 
onbekend 

Code te gebruiken indien geen gegevens 
beschikbaar zijn over de deelsector. Deze 
code moet op termijn worden vervangen 
door een specifieke deelsectorcode 

 
Bijkomende toelichting voor PC 329.01:  
De correcte toewijzing van de deelsector gebeurt op basis van de erkenning en financiering door Vlaamse 
decreten. Enkel de organisaties die middelen ontvangen op basis van een Vlaams decreet of besluit, en op basis 
daarvan ook onder het toepassingsgebied vallen van de CAO van 6 december 2013 inzake de toekenning van een 
eindejaarspremie, kunnen onder de codes 500 tot 510 vallen in bovenstaande tabel. 
Een lokale jeugdorganisatie, sportclub of een socioculturele organisatie die geen middelen ontvangt via een 
Vlaamse erkenning valt dus onder code 511.  
De code 512 is enkel bedoeld voor situaties waarbij de werkgever (i.s.m. sociaal secretariaat) de deelsector niet 
onmiddellijk kan toewijzen. 
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PC 331.00.10 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
700 Vlaamse sector van groepsopvang baby’s en peuters – 

subsidietrap 1  
 

701 Vlaamse sector van groepsopvang baby’s en peuters – 
subsidietrap 2A & 3  

 

702 Vlaamse sector van groepsopvang baby’s en peuters – 
subsidietrap 2B  

 

703  Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en peuters – 
subsidietrap 1  

 

704 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en peuters – 
subsidietrap 2A & 3  

 

705 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en peuters – 
subsidietrap 2B  

 

706 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en peuters – 
onthaalouders werknemersstatuut  

 

707 Vlaamse sector van Buitenschoolse Opvang  met 
Afzonderlijke Binnenruimte (BOAB)  

 

708 Vlaamse sector van de Initiatieven Buitenschoolse opvang 
(IBO)  

 

709 Vlaamse sector van de FCUD-personeelsleden   
710 Vlaamse sector van de LDE (lokale diensteneconomie) - 

kinderopvang  
 

711 Vlaamse sector van de overige kinderopvang  Code te gebruiken voor activiteiten die 
niet behoren tot één van de specifieke 
deelsectoren hierboven vermeld 

712 Vlaamse sector van de kinderopvang - deelsector onbekend Code te gebruiken indien geen gegevens 
beschikbaar zijn over de deelsector. Deze 
code moet op termijn worden vervangen 
door een specifieke deelsectorcode 

 
PC 331.00.20 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
713 Vlaamse sector van de centra geestelijke 

gezondheidszorg  
 

714 Vlaamse sector van de Consultatiebureaus voor het 
jonge kind, centra voor prenatale raadpleging, 
inloopteams  

 

715 Vlaamse sector van de vertrouwenscentra 
kindermishandeling  

 

716 Vlaamse sector van de adoptiediensten   
717 Vlaamse sector van de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen  
 

718 Vlaamse sector van tele-onthaal   
719 Vlaamse sector van de diensten/centra voor 

gezondheidspromotie en preventie  
 

720 Vlaamse sector van de samenwerkingsinitiatieven 
Eerstelijnsgezondheidszorg  

 

721 Vlaamse sector van de overige welzijns- en 
gezondheidsinrichtingen- en diensten  

Code te gebruiken voor activiteiten die 
niet behoren tot één van de specifieke 
deelsectoren hierboven vermeld 

722 Vlaamse sector van de welzijns- en 
gezondheidsinrichtingen - deelsector onbekend 

Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar zijn over de 
deelsector. Deze code moet op termijn 
worden vervangen door een specifieke 
deelsectorcode 

Noot: Deze deelsectorcodes volgen op de deelsectorcodes voor PC 331.00.10 
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3.2. De ‘hybride’ Paritaire (sub)Comités die gedeeltelijk onder bevoegdheid van Vlaamse overheid en andere 
(federale/regionale) overheden ressorteren 

 
Dit betreft de volgende Paritaire (sub)Comités: 
- PC 330.01.10: Privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen 
- PC 330.01.20: Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, 

dagcentra voor bejaarden 
- PC 330.01.41: autonome revalidatiecentra gelegen in het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige 

revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- PC 330.01.51: de initiatieven voor Beschut wonen in het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige initiatieven 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
De betrokken werkgevers blijven uiteraard steeds het betreffende Paritaire (sub)Comité aangeven voor de 
betreffende werknemers. Hier is een lijst met specifieke codes voorzien voor de verschillende deelsectoren die 
behoren tot de Vlaamse bevoegdheid, die door de betrokken werkgevers moeten worden ingevuld voor elke 
tewerkgestelde werknemer (inclusief een code ‘overige’ Vlaamse deelsector of Vlaamse deelsector ‘onbekend’ – 
zie hogervermelde toelichting).  
 
Bijzonder aandachtspunt m.b.t. deze ‘hybride’ Paritaire (sub)Comités: Hier zijn echter ook aparte codes 
opgenomen voor deelsectoren die vallen onder de bevoegdheid van de andere federale of regionale overheden, 
eveneens in te vullen door de betrokken werkgevers per tewerkgestelde werknemer. 
Om binnen de hybride sectoren te bepalen of een tewerkstelling al dan niet onder Vlaamse bevoegdheid valt, kan 
de vestigingseenheid waaraan de tewerkstelling (werknemer) verbonden is als indicatief gegeven gebruikt 
worden. Een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams gewest behoort tot de Vlaamse bevoegdheid, een 
vestigingseenheid in het Waals Gewest behoort niet tot de Vlaamse bevoegdheid. Indien de vestigingseenheid in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is, dan is de vestigingseenheid geen indicatie op zich. In dit geval is 
bijkomend onderzoek vereist (bv. Welke koppeling tussen de activiteit en de bevoegdheden van de Vlaamse 
Gemeenschap? Welke ‘taalrol’ is van toepassing? …). 
 
Hieronder vindt u voor elk van de bovenvermelde Paritaire (sub)Comités een apart overzicht van de specifieke 
deelsectorcodes. De deelsectorcodes zijn driecijfercodes waarbij het eerste cijfer ook steeds wisselt per Paritair 
(Sub)comité. De deelsectorcodes en de Paritaire (sub)Comités zijn dus aan elkaar gelinkt. 
 
PC 330.01.10 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
600 Vlaamse sector van de revalidatieziekenhuizen  
601 Vlaamse sector van de psychiatrische 

verzorgingstehuizen 
 

602 Vlaamse sector van de ziekenhuizen – deelsector 
onbekend 

Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar zijn over de 
deelsector. Deze code moet op termijn 
worden vervangen door een specifieke 
deelsectorcode 

603 Sector van de ziekenhuizen die niet behoren tot 
de Vlaamse bevoegdheid 

Bijvoorbeeld:  Algemene 
Ziekenhuizen, Psychiatrische 
ziekenhuizen 
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PC 330.01.20 (met doorlopende deelsectorcodenummers) 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
604 Vlaamse sector van de woonzorgcentra, 

dagverzorgingscentra en de centra voor kortverblijf 
 

605 Vlaamse sector van assistentiewoningen Voor de werkgever met een 
woonzorgcentrum (WZC) en 
assistentiewoningen, moet het 
personeel van het WZC met code 604 
te worden gecodeerd en het personeel 
van de assistentiewoning met de code 
605. 

606 Vlaamse sector van de ouderenzorg – deelsector 
onbekend 

Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar zijn over de 
deelsector. Deze code moet op termijn 
worden vervangen door een specifieke 
deelsectorcode 

607 Sector van de ouderenzorg die niet behoort tot de 
Vlaamse bevoegdheid 

Bijvoorbeeld:  
Waalse en Brusselse 
ouderenzorgvoorzieningen 

 
PC 330.01.41 (met doorlopende deelsectorcodenummers) 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
608 Vlaamse sector van de revalidatievoorzieningen, 

m.u.v. de centra voor ambulante revalidatie en de 
behandelingscentra verslavingszorg 

 

609 Vlaamse sector van de centra voor ambulante 
revalidatie 

 

610 Vlaamse sector van de behandelingscentra 
verslavingszorg 

 

611 Vlaamse sector van de revalidatievoorzieningen - 
deelsector onbekend 

Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar zijn over de 
deelsector. Deze code moet op termijn 
worden vervangen door een specifieke 
deelsectorcode 

612 sector van de revalidatievoorzieningen die niet 
behoren tot de Vlaamse bevoegdheid 

 

 
PC 330.01.51 (met doorlopende deelsectorcodenummers) 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
613 Vlaamse sector voor de initiatieven voor beschut 

wonen 
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3.3. Overige ‘hybride’ Paritaire Subcomités 
 
Dit betreft de volgende Paritaire (sub)Comités: 
- PC 330.04 
- PC 337 
 
Dit zijn eveneens ‘hybride’ sectoren in de zin dat ze onder de bevoegdheid van diverse federale en regionale 
overheden vallen. Er moet enkel een code worden ingevuld voor de specifieke Vlaamse subsectoren die benoemd 
worden (i.c. multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (PC 330.04) en PAB/PVB-assistenten (PC 337). 
In alle andere gevallen mag deze DMFA-zone leeg gelaten worden. 
 
De betrokken werkgevers blijven uiteraard ook steeds het betreffende Paritaire (sub)Comité aangeven voor de 
betreffende werknemers. 
 
PC 330.04 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
614 Vlaamse sector van de multidisciplinaire 

begeleidingsequipes palliatieve zorg (MBE) 
Indien het geen Vlaamse MBE betreft, 
wordt dit invulveld leeg gelaten 

Noot: Deze deelsectorcode sluit aan op de deelsectorcodes van PC 330.01.51 
 
PC 337 
Deelsectorcode Omschrijving van deelsector Toelichting 
209 Vlaamse sector van de werkgevers van persoonlijk 

assistenten  in kader PVB (persoonsvolgend budget) 
en PAB (persoonlijk assistentiebudget) 

Het gaat hier om werkgevers die 
persoonlijk assistenten aanwerven 
met een arbeidovereenkomst in het 
kader van een persoonsvolgend 
budget (PVB) of een persoonlijk 
assistentiebudget (PAB) 
Indien het geen PVB of PAB betreft, 
wordt dit invulveld leeg gelaten 

Noot: Deze deelsectorcode sluit aan op de deelsectorcodes van PC 319.01 
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4. Wat betekent dit concreet voor de publieke socialprofitsectoren? 
 
De betrokken werkgevers in de publieke socialprofit zijn volgende entiteiten: 
 een groot aantal lokale besturen aangegeven in de DmfAPPL 
 een klein aantal regionale besturen aangegeven in de DmfA: 

o Vlaams Gemeenschapsonderwijs 
o Kind & Gezin (hoofdbestuur) 
o Universiteit Antwerpen 
o Universiteit Gent 
o Vrije Universiteit Brussel 
o Vlaamse Gemeenschapscommissie (o.m. lokaal gezondheidsoverleg Brussel) 

 
De deelsectorcodes die door de publieke socialprofitwerkgevers moeten gebruikt worden – hetzij in DmfAPPL , hetzij in DmfA 
– zijn dezelfde als voor de private socialprofitwerkgevers (cf. Paritaire (Sub)Comités: zie hoger).  
De deelsectorcode moet ook door de openbare werkgevers ingevuld worden voor elke tewerkstelling die gebeurt binnen de 
deelsectoren opgenomen en beschreven in bijlage. M.a.w. de codes 100 t.e.m. 722 moeten toegekend door de publieke 
socialprofitswerkgevers worden aan elke werknemer die tewerkgesteld is in de betreffende hoofdactiviteit. 
 
Noot: De werkgevers van de publieke socialprofitsectoren moeten echter geen specifieke code invullen voor de 
tewerkstelling van werknemers die buiten deze deelsectoren vallen (zoals het personeel dat allerlei andere overheidstaken 
uitvoert ten aanzien van de burger of voor de interne werking van de betrokken besturen). 
 
Pro memorie: 
De gebruikte deelsectorcode betreft steeds de activiteit waaraan de werknemer in het betrokken kwartaal in hoofdzaak (= 
grootste aantal arbeidsuren) verbonden was. De tewerkstelling moet dus niet opgesplitst worden bij het invullen van de 
nieuwe zone in DmfA / DmfAPPL. 
De deelsectorcode wordt ingevuld voor elke werknemer, ongeacht of de tewerkstelling 'gefinancierd' wordt met middelen uit 
de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de socialprofitsectoren (VIA) of met andere middelen. 
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5. Wat moeten de werkgevers in de betrokken social-profitondernemingen precies doen? 
 
De invoering van de VIA-deelsectorcodes in DmfA en DmfAPPL betekent dat de betrokken socialprofitwerkgevers 
– zowel privaat als publiek – inspanningen zullen moeten leveren: 
- aan de huidige/zittende werknemers die men in dienst heeft de nodige deelsectorcode toe te kennen uit de 

betreffende lijst die effectief overeenstemt met de hoofdactiviteit die door de betrokken werknemers wordt 
verricht (en gekoppeld aan het Paritaire (sub)Comité in geval van de private socialprofitwerkgevers) 

- en ook aan de nieuwe/toekomstige werknemers die men aanwerft de nodige deelsectorcode toe te kennen  
 
Zoals gezegd dragen deze inspanningen bij aan het verzamelen van kwalitatieve data die de voorbereiding en de 
monitoring van de VIA-akkoorden ten goede komen. Dit is uiteindelijk ook in het belang van zowel werkgevers als 
werknemers in de betrokken sectoren.  
 
Voor de invoering van de nieuwe deelsectorcodes zullen de betrokken werkgevers gecontacteerd worden door 
hun sociaal secretariaat dat hiertoe de nodige initiatieven zal nemen.  
Voor eventuele vragen over de werkwijze van uw sociaal secretariaat, dient contact opgenomen te worden met 
het aanspreekpunt bij uw betreffende sociaal secretariaat. 
 
Indien de betrokken werkgevers vragen hebben of ondersteuning wensen bij het bepalen van de juiste 
deelsectorcodes voor hun personeel, wordt doorverwezen naar volgende aanspreekpunten: 
- voor de private social-profitsectoren: via Verso (contactpersoon: Wouter Vander Steene (wouter.vandersteene@verso-

net.be - Tel: 02/739.10.70) of via de werkgeversfederatie waar uw onderneming/organisatie bij aangesloten is (enkele 
concrete contactmogelijkheden: Maarten Gerard (Sociare – www.sociare.be), Koen Vandekerckhove (SST- www.sst.be), 
Zorggezind (info@zorggezind.be), Steven De Looze (Vlaams Welzijnsverbond – www.vlaamswelzijnsverbond.be),  …) 

- voor de publieke social-profitsectoren: via de VVSG (GSD-V) 
- voor zowel private als publieke social-profitsectoren: via de contactpersonen of dossierbeheerders bij de 

bevoegde overheidsdiensten die instaan voor vergunning, erkenning en/of subsidiëring van uw 
onderneming/organisatie 

 
Vanaf medio februari zal op de RSZ-portaalsite tevens de nodige toelichting en administratieve instructies 
gepubliceerd worden (zie https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/news.htm#news-integration-
via). 
 
 

mailto:wouter.vandersteene@verso-net.be
mailto:wouter.vandersteene@verso-net.be
http://www.sociare.be/
http://www.sst.be/
mailto:info@zorggezind.be
http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/news.htm#news-integration-via
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/news.htm#news-integration-via


Verso-informatienota over de VIA-deelsectorcodes in DmfA / DmfAPPl – dd. 15 februari 2018 
 

11 
 

Bijlage: Overzicht van alle codes 
 
Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 

sector 
Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

Vlaamse diensten voor gezins- en 
bejaardenhulp 

100 Vlaamse sector van de gezinszorg  Ja Ja 318.02   2019/1 9999/4 

101 Vlaamse sector van de aanvullende 
thuiszorg  

Ja Ja 318.02   2019/1 9999/4 

102 Vlaamse sector van de dienstencheques  Ja Ja 318.02   2019/1 9999/4 

103 Vlaamse sector van de opvang van zieke 
kinderen  

Ja Ja 318.02 Een beperkt aantal diensten 
voor gezinszorg zijn erkend om 
met middelen van het vroegere 
“FCUD”, nu overgedragen aan 
Kind&Gezin,  oppas voor zieke 
kinderen te realiseren 

2019/1 9999/4 

104 Vlaamse sector van de overige diensten 
voor gezins- en bejaardenhulp  

Ja Ja 318.02 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren. 

2019/1 9999/4 

105 Vlaamse sector van de gezins- en 
bejaardenhulp - deelsector onbekend 

Ja Ja 318.02 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

Vlaamse opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten 

200 Vlaamse sector van de ondersteuning voor 
personen met een handicap  

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

201 Vlaamse sector van de jeugdhulp  Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

202 Vlaamse sector van de algemeen 
welzijnswerk (incl. thuislozenwerking) 

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

203 Vlaamse sector van de centra voor integrale 
gezinszorg  

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

204 Vlaamse sector van de centra voor 
kinderzorg en gezinsondersteuning  

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

205 Vlaamse sector van de sociale 
verhuurkantoren  

Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

206 Vlaamse sector van de huurdersbonden   Ja Ja 319.01   2019/1 9999/4 

207 Vlaamse sector van de overige opvoedings- 
en huisvestingsinrichtingen en -diensten  

Ja Ja 319.01 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren. 

2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

208 Vlaamse sector van de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten - 
deelsector onbekend 

Ja Ja 319.01 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

Non-profitsector - PVB/PAB 209 Vlaamse sector van de werkgevers van 
persoonlijk assistenten  in kader PVB 
(persoonsvolgend budget) en PAB 
(persoonlijk assistentiebudget) 

Ja Nee 337 Het gaat hier om werkgevers die 
persoonlijk assistenten 
aanwerven met een 
arbeidsovereenkomst in het 
kader van een persoonsvolgend 
budget (PVB) of een persoonlijk 
assistentiebudget (PAB) 
Indien het geen PVB of PAB 
betreft, wordt dit invulveld leeg 
gelaten 

2019/1 9999/4 

Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en 
de maatwerkbedrijven 

400 Vlaamse sector van de sociale werkplaatsen  Ja Nee 327.01   2019/1 9999/4 

401 Vlaamse sector van de beschutte 
werkplaatsen  

Ja Nee 327.01   2019/1 9999/4 

402 Vlaamse sector van de maatwerkbedrijven Ja Nee 327.01 Voorlopig nog niet te gebruiken, 
tot zolang er onderscheid 
bestaat in o.a. loons- en 
arbeidsvoorwaarden en RSZ 

2019/1 9999/4 

Vlaamse socio-culturele sector 500 Vlaamse sector van sociaal-cultureel werk  Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

501 Vlaamse sector van cultuurspreiding  Ja Ja 329.01 voor de publieke sector gaat het 
o.a. om bibliotheken, 
cultuurdiensten, 
cultuurinfrastructuur, musea, 
cultureel-erfgoedwerking  

2019/1 9999/4 

502 Vlaamse sector van samenlevingsopbouw  Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

503 Vlaamse sector van integratie en 
inburgering  

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

504 Vlaamse sector van de Nederlansdstalige 
organisaties voor socioprofessioinel 
inschakeling in Brussel  

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

505 Vlaamse sector van beroepsopleiding  Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

506 Vlaamse sector van sportfederaties, 
sportdiensten en sportinfrastructuur 

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

507 Vlaamse milieu- en natuursector  Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

508 Vlaamse sector van het jeugdwerk Ja Ja 329.01 in de private sector gaat het bv. 
om landelijk en bovenlokaal 
jeugdwerk 
in de openbare sector gaat het 
bv. om jeugddiensten 

2019/1 9999/4 

509 Vlaamse sector van de 
doelgroepwerknemers-LDE  

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

510 Vlaamse sector van de andere subsectoren 
die onder VIA4-eindejaarspremie 
ressorteren  

Ja Ja 329.01   2019/1 9999/4 

511 Vlaamse sector van de overige socio-
culturele voorzieningen  

Ja Ja 329.01 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren, bv. 
vrijetijdsdiensten, centra voor 
basiseducatie en toerisme 

2019/1 9999/4 

512 Vlaamse private socio-culturele sector - 
deelsector onbekend 

Ja Nee 329.01 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

Privé-ziekenhuizen, 
revalidatieziekenhuizen en de 
psychiatrische verzorgingstehuizen 

600 Vlaamse sector van de 
revalidatieziekenhuizen 

Ja Ja 330.01.10   2019/1 9999/4 

601 Vlaamse sector van de psychiatrische 
verzorgingstehuizen  

Ja Ja 330.01.10   2019/1 9999/4 

602 Vlaamse sector van de ziekenhuizen - 
deelsector onbekend 

Ja Ja 330.01.10 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

603 sector van de ziekenhuizen die niet behoren 
tot de Vlaamse bevoegdheid 

Ja Ja 330.01.10 bv. algemene ziekenhuizen, 
psychiatrische ziekenhuizen 

2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, 
dagcentra voor kortverblijf en 
assistentiewoningen 

604 Vlaamse sector van de woonzorgcentra, de 
dagverzorgingscentra en de centra voor 
kortverblijf   

Ja Ja 330.01.20   2019/1 9999/4 

605 Vlaamse sector van de assistentiewoningen  Ja Ja 330.01.20 Voor de werkgever met een 
woonzorgcentrum (WZC) en 
assistentiewoningen, moet het 
personeel van het WZC met 
code 604 te worden gecodeerd 
en het personeel van de 
assistentiewoning met de code 
605. 

2019/1 9999/4 

606 Vlaamse sector van de ouderenzorg - 
deelsector onbekend 

Ja Ja 330.01.20 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

607 sector van de ouderenzorg die niet behoort 
tot de Vlaamse bevoegdheid 

Ja Ja 330.01.20 bv. Waalse en Brusselse 
ouderenzorgvoorzieningen  

2019/1 9999/4 

Vlaamse autonome revalidatiecentra  608 Vlaamse sector van de 
revalidatievoorzieningen, m.u.v. de centra 
voor ambulante revalidatie en de 
behandelingscentra verslavingszorg 

Ja Ja 330.01.41   2019/1 9999/4 

609 Vlaamse sector van de centra voor 
ambulante revalidatie 

Ja Ja 330.01.41   2019/1 9999/4 

610 Vlaamse sector van de behandelingscentra 
verslavingszorg 

Ja Ja 330.01.41   2019/1 9999/4 

611 Vlaamse sector van de 
revalidatievoorzieningen - deelsector 
onbekend 

Ja Ja 330.01.41 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

612 sector van de revalidatievoorzieningen die 
niet behoren tot de Vlaamse bevoegdheid 

Ja Ja 330.01.41   2019/1 9999/4 

 Vlaamse initiatieven voor Beschut 
wonen 

613 Vlaamse sector van de initiatieven voor 
beschut wonen 

Ja Ja 330.01.51   2019/1 9999/4 

Overige diensten en instellingen - 
Vlaamse multidisciplinaire 
begeleidingsequipes palliatieve zorg  

614 Vlaamse sector van de multidisciplinaire 
begeleidingsequipes palliatieve zorg (MBE) 

Ja Ja 330.04 Indien het geen Vlaamse MBE 
betreft, wordt dit invulveld leeg 
gelaten 

2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

Kinderopvang, de kinderkribben, de 
peutertuinen, de diensten voor 
opvanggezinnen, de diensten voor 
thuisopvang van zieke kinderen, de 
buitenschoolse kinderopvang 

700 Vlaamse sector van groepsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 1  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

701 Vlaamse sector van groepsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 2A & 3  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

702 Vlaamse sector van groepsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 2B  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

703  Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 1  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

704 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 2A & 3  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

705 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en 
peuters – subsidietrap 2B  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

706 Vlaamse sector van gezinsopvang baby’s en 
peuters – onthaalouders 
werknemersstatuut  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

707 Vlaamse sector van Buitenschoolse 
Opvang  met Afzonderlijke Binnenruimte 
(BOAB)  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

708 Vlaamse sector van de Initiatieven 
Buitenschoolse opvang (IBO)  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

709 Vlaamse sector van de FCUD-
personeelsleden  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

710 Vlaamse sector van de LDE (lokale 
diensteneconomie) - kinderopvang  

Ja Ja 331.00.10   2019/1 9999/4 

711 Vlaamse sector van de overige 
kinderopvang  

Ja Ja 331.00.10 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren, bv. 
kinderopvang met subsidietrap 
0 of thuisopvang van zieke 
kinderen 

2019/1 9999/4 

712 Vlaamse sector van de kinderopvang - 
deelsector onbekend 

Ja Ja 331.00.10 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 
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Sector Code Omschrijving Privésector Openbare 
sector 

Paritair comité 
(privésector) 

Opmerking Geldig vanaf 
trimester 

Geldig tot 
trimester 

Centra voor geboorteregeling, de centra 
voor tele-onthaal, de sociale 
vrijwilligersorganisaties, de diensten voor 
de strijd tegen toxicomanie (zonder 
revalidatieovereenkomst), de centra voor 
huwelijkscontacten, de centra voor 
prenatale raadpleging, de 
consultatiebureaus voor het jonge kind, 
de vertrouwenscentra 
kindermishandeling, de diensten voor 
adoptie, de centra voor 
ontwikkelingsstoornissen, de 
consultatiecentra voor 
gehandicaptenzorg, de 
samenwerkingsinitiatieven inzake 
thuisverzorging, de centra voor 
geestelijke gezondheidszorg, de diensten 
en centra voor gezondheidspromotie en 
preventie 

713 Vlaamse sector van de centra geestelijke 
gezondheidszorg  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

714 Vlaamse sector van de Consultatiebureaus 
voor het jonge kind, centra voor prenatale 
raadpleging, inloopteams  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

715 Vlaamse sector van de vertrouwenscentra 
kindermishandeling  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

716 Vlaamse sector van de adoptiediensten  Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

717 Vlaamse sector van de centra voor 
ontwikkelingsstoornissen  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

718 Vlaamse sector van tele-onthaal  Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

719 Vlaamse sector van de diensten/centra 
voor gezondheidspromotie en preventie  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

720 Vlaamse sector van de 
samenwerkingsinitiatieven 
Eerstelijnsgezondheidszorg  

Ja Ja 331.00.20   2019/1 9999/4 

721 Vlaamse sector van de overige welzijns- en 
gezondheidsinrichtingen- en diensten  

Ja Ja 331.00.20 Code te gebruiken voor 
activiteiten die niet behoren tot 
de specifieke deelsectoren. 

2019/1 9999/4 

722 Vlaamse sector van de welzijns- en 
gezondheidsinrichtingen - deelsector 
onbekend 

Ja Ja 331.00.20 Code te gebruiken indien geen 
gegevens beschikbaar over 
deelsector. Deze code moet op 
termijn worden vervangen door 
een specifiekere code. 

2019/1 9999/4 

 


