
Nieuwe VIA-deelcode “sectordetail” in 
DMFA(PPL)  - herinnering 
 

Waar kadert dit in? 
 
De Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/nonprofitsectoren (zgn. VIA) zijn periodieke 
en tripartite akkoorden tussen de sociale partners van de Vlaamse social-/nonprofitsectoren en de 
Vlaamse Regering. De akkoorden hebben betrekking op het private en het publieke segment van de 
social-/nonprofitsectoren die behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het 
Vlaams Gewest. Ze bevatten (inter)sectorale afspraken die betrekking hebben op diverse 
sociaaleconomische thema’s (koopkracht, kwaliteit werk en zorg, …). 
 
In het kader van deze VIA-akkoorden is ook een afsprakenkader vastgelegd voor het verzamelen van 
de nodige loon- en tewerkstellingsgegevens via de DmfA en de DmfAPPL, met de expliciete 
doelstelling om de nodige beleidsmatige analyses te kunnen uitvoeren in het kader van de 
voorbereiding en de monitoring van de VIA-akkoorden. Op deze manier kan onder meer de 
(financiële) impact van de genomen of geplande maatregelen beter voorspeld en gemonitord 
worden. 
 
Deze nieuwe VIA-deelsectorcodes hebben betrekking op de private en publieke werkgevers die 
actief zijn in betreffende deelsectoren, ook wanneer ze geen of slechts gedeeltelijke subsidies 
ontvangen in het kader van de VIA-akkoorden. 
 

Wat zijn de VIA-deelcodes “sectordetail”? 
 
Vanaf 1 januari 2019 is voor een tewerkstelling in een deelsector die behoort tot de Vlaamse 
bevoegdheid inzake social-/nonprofit activiteiten, de aanduiding van de deelsector verplicht. Het 
betreft zowel werkgevers uit de openbare sector als uit de privésector.  
 
De te vermelden code gaat over de activiteit waaraan de werknemer in het betrokken kwartaal in 
hoofdzaak (= grootste aantal arbeidsuren) verbonden was. De tewerkstellingslijn moet dus niet 
opgesplitst. 
 
Om welke codes gaat het dan concreet voor de (deel)sector waar uw voorziening onder 
ressorteert? Hieronder vindt u een overzicht. 
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Uit een eerste algemene evaluatie van het 1e en 2e kwartaal van 2019 van de RSZ blijkt dat een 
behoorlijk aantal voorzieningen de deelcodes al hebben ingevuld. 
 
Hebt u nog geen deelcode ingevuld?  
Gelieve dit dan alsnog te doen. 
 
Hebt u een niet-specifieke deelcode of een andere deelcode dan bovenstaande ingevuld?  
Gelieve dan na te kijken of u de juiste deelcode gebruikt hebt.  



 
We dringen er bij alle voorzieningen op aan om de deelcodes zo specifiek mogelijk in te vullen. 
Immers, hoe meer en beter de deelcodes zijn ingevuld, hoe correcter de (financiële) impact voor uw 
(deel)sector kan gemeten worden. 
 

Extra informatie nodig? 
 
Hoe moet dit nu praktisch? 
U bent hierover hoogstwaarschijnlijk in de loop van 2019 al gecontacteerd door uw sociaal 

secretariaat of dienstverrichter. U kan dan ook best met uw dossierbeheerder daar contact opnemen 

voor de praktische uitvoering van deze codering. 

 
Hebt u nog extra informatie nodig? 
U kan voor meer inhoudelijke informatie eventueel ook nog contact opnemen met: 

- het VAPH (afrekeningen@vaph.be of 02 225 84 83); 

- de werkgeversfederatie waar u eventueel lid van bent; 

- Verso (werkgeverskoepel private sector) via de webpagina http://www.verso-net.be/VIA-

deelsectorcodes-in-DmfA of via het nummer 02 739 10 70;   

- VVSG (werkgeverskoepel publieke sector) via de webpagina www.vvsg.be of via het nummer 

02 211 55 00.   

Hoe zit dit nu technisch in elkaar? 
Voor technische informatie kan u terecht op de website van de RSZ: 

- Nieuwsflash: ‘VIA-deelsectorcodes opgenomen in DmfA(PPL)’ 

- Administratieve instructies: ‘richtlijnen om de aangifte in te vullen – tewerkstelling 

inlichtingen – sectordetail social/non profit’ 

- Technische nota ‘aanduiding VIA-deelsectorcodes’ 

- Bijlage: nr. 46 ‘sectordetail’ 
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