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PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE SOCIOCULTURELE SECTOR
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 329.01)
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2021 inzake loonsverhoging
Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied
Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers
van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de
Vlaamse Gemeenschap vallen en die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden of
erkend zijn zoals omschreven in de betreffende hoofdstukken hieronder.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het Vlaams
Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren van 22 april 2021 (“VIA 6”), Luik
III sectorale koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen, Deel IV, 2.1.1. socio-culturele sector,
koopkrachtmaatregelen.
Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:
- de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten,
die op basis van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitgesloten zijn uit het
toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers.
- niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten,
die op basis van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitgesloten zijn uit het
toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers.

Hoofdstuk 2 – sectoren
Artikel 3
Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die voor
hun algemene werking gesubsidieerd worden of erkend zijn op basis van de volgende decreten of
besluiten, in voorkomend geval door de decreten en besluiten die deze van rechtswege vervangen:
1. sociaal-cultureel volwassenenwerk:
- Decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk en zijn voorganger Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaalcultureel volwassenenwerk
2. jeugdwerk:
- Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
- Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid
- Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
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Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk,
jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
- De landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die gesubsidieerd worden
overeenkomstig het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid en hun lokale jeugdwerkinitiatieven met tewerkstelling.
cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheekwerkvoorzieningen voor bijzondere
doelgroepen:
Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, Afdelingen 2 en 3
Decreet van 29 april 2004 houdende omvorming van de vzw De Rand tot een
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Decreet van 15 juni 2018 betreffende de bovenlokale cultuurwerking
De culturele centra en gemeenschapscentra, die voor de toevoeging van de
werkingsmiddelen aan het Gemeentefonds werden gesubsidieerd op basis van het
decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid
amateurkunsten:
Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten
cultureel erfgoed:
Decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van cultureel erfgoedwerking
in Vlaanderen (Cultureel erfgoeddecreet)
Decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk
kunstenorganisaties:
Decreet van 13 december 2013 betreffende de ondersteuning van de professionele
kunsten (Kunstendecreet)
Decreet van 1 maart 2019 houdende een circusbeleid
participatiebevordering:
Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (Participatiedecreet)
sportwerk:
Decreet van 10 juni 2016 houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde
sportsector
Decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het
subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector
Decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012
Decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de
coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de
Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een
Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging
Decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport
lokale diensteneconomie, lokale dienstencentra:
Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie
Decreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg
beroepsopleiding, werkervaring, trajectbegeleiding:
- Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding”, meer bepaald artikel 5, §1/1, 1°, d), en artikel 5, §1/1, 5°, c)
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BVR van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de
beroepsopleiding
BVR van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en
financiering door de VDAB van de gespecialiseerde trajectbepaling- en begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de
gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten
BVR van 4 juli 2003 tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale
Netwerken Opleiding en Tewerkstelling
BVR van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding
BVR van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het
Vlaams doelgroepenbeleid
inburgering en integratie:
Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid,
Hoofdstuk 6, afdeling 1
Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid,
Hoofdstuk 6, Afdeling 2
Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid,
Hoofdstuk 4
armoedebestrijding:
Decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding
samenlevingsopbouw
Decreet van 26 juni 1991 (zoals gewijzigd) houdende erkenning en subsidiëring van het
maatschappelijk opbouwwerk
Decreet van 17 februari 2017 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een
Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en
samenlevingsopbouw
milieu- en natuurwerk:
Besluit van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en
natuurverenigingen
Besluit van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en
de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer
Besluit van 20 juni 2014 tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de
managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats ("het
Instandhoudingsbesluit")
Besluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer ("het
Soortenbesluit")
Decreet van 28 november 2008 tot wijziging van het decreet van 13 februari 2004 tot
vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van
mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van
mobiliteitsverenigingen.
overige
Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies
Decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm
van een private stichting
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Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 105
Decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in
Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW
Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en
jeugd
Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te
treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder
winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds
Decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren
Decreet van 15 juli 2011 houdende de erkenning en de subsidieregeling voor het
Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede
Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal
16. de nominatim in programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de door de
Vlaamse overheid ingeschreven organisaties, alsook in programma Q Beleidsdomein
Omgeving en de nominatim in de begroting ingeschreven organisaties op artikel SA01SEA2BE-WT
Hoofdstuk 3 - Loonstijging

Artikel 4
§1
Alle brutolonen, baremieke en werkelijke, zowel huidige als toekomstige, inclusief aan RSZonderworpen looncomponenten, worden verhoogd met 1,1%.
Deze loonstijging maakt deel uit van het nieuwe loonhuis IF.IC.
§2
De loonstijging verschuldigd voor de maanden januari tot en met november 2021, kan
worden uitbetaald in de vorm van een eenmalige bruto loontoeslag. Deze loontoeslag wordt
ten laatste betaald samen met de uitbetaling van het loon van de maand december.
Hoofdstuk 4 - Slotbepalingen
Artikel 5
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021 en is
gesloten voor onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen met een
opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de
voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse
Gemeenschap.
Ze wordt uitgevoerd op voorwaarde van een effectieve terbeschikkingstelling van de
financiële middelen voor de loonsverhoging waarin krachtens de Vlaamse Intersectorale
Akkoorden voor de social-/non-profitsectoren is voorzien.

