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Advies over het ontwerpbesluit bij het decreet tot oprichting van het
Begeleidend Comité in het kader van de VIA-akkoorden
De SARC werd op 5 april 2019 door minister Jo Vandeurzen om advies gevraagd bij het
ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 tot
oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens
in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) voor de social/non-profitsectoren.
De SARC bracht op 3 december 2018 positief advies uit bij 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-profitsectoren1. De SARC
wenste in zijn advies enkel te benadrukken dat de verschillende sub-domeinen binnen de
sociale/non-profitsectoren op de juiste manier vertegenwoordigd moeten zijn in het Begeleidend
Comité.
Het decreet regelt de oprichting en de opdrachten van een Begeleidend Comité dat de monitoring
van de personeelsgegevens in het kader van de VIA-akkoorden voor de social/non-profitsectoren
opvolgt. Ook bepaalt het decreet dat de sociale partners en Vlaamse overheid deel uitmaken van het
comité. Het voorliggend ontwerpbesluit voert dit decreet verder uit en regelt onder andere de
opdrachten aangaande de uitvoering van de gegevensverwerking, de voorwaarden en waarborgen
waaraan de gegevensverwerker en het proces van de gegevensverwerking moeten voldoen, en de
samenstelling van het Begeleidend Comité.
De Algemene Raad brengt in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad onderstaand advies uit.

Advies
De SARC adviseert positief bij het voorliggende ontwerpbesluit.
De leden wensen te benadrukken dat de opvolging van de VIA-akkoorden en het interpreteren van
de personeelsgegevens van de betrokken organisaties in het kader van deze VIA-akkoorden een
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complex gegeven is. De SARC vraagt daarom dat deze gegevens met voldoende nuance worden
behandeld.
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