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Advies bij het voorontwerp voor de opvolging van monitoring in het 

kader van de VIA-akkoorden 

De SARC wordt per brief van 22 november 2018 door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin Jo Vandeurzen om advies met spoed gevraagd over het voorontwerp van decreet tot 

oprichting van het begeleidend comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens 

in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren.  

De Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-

Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad brengen onderstaand advies uit via een schriftelijke 

procedure. 

Inleiding 

In de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren leggen de representatieve 

werkgevers- en werknemersorganisaties samen met de Vlaamse Regering afspraken vast om de 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de social/-non profitsectoren te verbeteren. Deze 

opeenvolgende Vlaamse Intersectorale Akkoorden (ook wel VIA genoemd) zijn kaderakkoorden en 

bevatten maatregelen die vervolgens in cao’s geconcretiseerd worden.  

Om de budgettaire impact van de verschillende maatregelen te kunnen inschatten en simulaties te 

maken van het effect van de maatregelen, is het nodig te beschikken over betrouwbare loon- en 

tewerkstellingsgegevens van het personeel. Bij de voorbereiding van het vijfde VIA-akkoord (2018-

2020) werd reeds een opvraging georganiseerd van personeelsgegevens. In dit akkoord werd ook de 

structurele monitoring van personeelsgegevens opnieuw bevestigd door de Vlaamse overheid en de 

sociale partners. De monitoring zal gegevens omvatten van de private en de publieke social/non-

profitsectoren.  

De structurele opvraging van personeelsgegevens kan opgezet worden met gegevens van de RSZ via 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Met de sociale partners werd een informatie- en 

beveiligingsovereenkomst gesloten om onder meer afspraken te maken over hoe met de gegevens 

wordt omgegaan en hoe er over de gegevens gerapporteerd wordt.  

Om de monitoring van de personeelsgegevens te blijven opvolgen wordt met dit decreet een 

Begeleidend Comité opgericht. In het decreet worden een aantal opdrachten van dit comité 
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opgenomen. Ook wordt bepaald dat de sociale partners en Vlaamse overheid deel uitmaken van het 

comité. 

Advies 

De SARC adviseert positief bij het voorliggende voorontwerp van decreet. 

Wat betreft de samenstelling  van het Begeleidend Comité wenst de SARC te benadrukken dat de 

vertegenwoordiging op de juiste manier moet gebeuren, zodat verschillende sub-domeinen binnen 

de sociale/non-profitsectoren vertegenwoordigd zijn.  
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