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Brussel - De deelstaten krijgen geld om 4.360 voltijdse federale ambtenaren en contractuelen over

te nemen tegen 1 juli 2014. "Maar hoeveel mensen de zesde staatshervorming per dienst juist

overhevelt en wat de deelstaten met die mensen doen, wordt de komende maanden pas beslist",

zegt staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V). De ambtenaren

maken zich zorgen. 
 

Met de overheveling van een aantal federale bevoegdheden naar Vlaanderen, Wallonië en

Brussel, stapt ook het bijhorende personeel over. Het totale aantal is vastgelegd in de

financieringswet en ook de diensten (zie onder) die overgaan zijn al opgelijst in een ontwerp van

koninklijk besluit dat de ministerraad twee weken geleden goedkeurde. Soms maken de over te

hevelen diensten en werknemers deel uit van grotere diensten, die wel federaal blijven. "Niet de

hele RVA - goed voor zo'n 4.000 werknemers - gaat bijvoorbeeld over. Net als ook maar een paar

delen van het Riziv", verduidelijkt Rudy Tourlamain van de liberale overheidsvakbond VSOA.Eén

ding is alvast zeker: de overheveling wordt een erg ingewikkelde opdracht. De diensten variëren

immers van erg groot - zoals de 1.196 mensen van de justitiehuizen of de 1.241 van het

kinderbijslagfonds - tot één persoon van het Europese integratiefonds."Het aantal mensen - zo'n

4.300 - is vastgelegd in de financieringswet", zegt de woordvoerder van Verherstraeten. "Maar

tijdens de onderhandelingen zal per persoon beslist worden wat er met hen gebeurt. Voor

justitiehuizen en kinderbijslag gaan hele diensten over, maar voor andere overheidsdiensten gaat

het maar om een deel van het personeel. Daarover moet dan onderhandeld worden." Dus is

Vlaanderen bijvoorbeeld niet verplicht om die ene persoon over te nemen die voor het Europees

Integratiefonds werkt? "Nee, het geld voor die persoon gaat wel over, de rest moet nog bekeken

worden."VakbondGino Hoppe, algemeen secretaris ACOD overheidsdiensten, zit in elk geval met

een hoop vragen. "Neem nu de jeugdgevangenis van Tongeren. De bovenste verdieping blijft

federaal, de onderste wordt Vlaams. De cipiers die naar het Vlaams niveau gaan worden

opvoeder, want cipiers zijn er op Vlaams niveau niet. Goed, maar wat met het keukenpersoneel?

En de wasserij? Het enige gesprek dat we tot nu gehad hebben over de overdracht was vorige

week op de kanselarij van de eerste minister. We zijn trouwens nog altijd bezig met de plantentuin

van Meise over te dragen, die dateert nog van de vorige staatshervorming. In principe moest alles

ook al geregeld zijn tegen 1 juli van dit jaar, maar dat is nu uitgesteld tot januari 2015. We

verwachten dat de nieuwe regeling eigenlijk pas zal ingaan halfweg 2015. Want overal waar we

komen, horen we dat ze eigenlijk liever wachten tot na de verkiezingen om alles te

regelen."LoopbaanonderbrekingOok Rudy Tourlamain van VSOA maakt zich zorgen over de

overdracht. "Bij het Riziv gaat bijvoorbeeld de dienst naar Vlaanderen die rolstoelen of andere

hulpmiddelen regelt voor gehandicapten. Op Vlaams niveau is al een agentschap voor personen

met een handicap. Maar zijn de computersystemen van die federale diensten al compatibel met

de Vlaamse? Hoe zal het gaan met vakantiedagen, overuren en taalpremies van de mensen? Wat

met systemen van loopbaanonderbreking die op het Vlaams niveau misschien niet bestaan? Het

enige wat we weten is dat er geen mensen zullen ontslagen worden, maar zullen ze op dezelfde

plek werken? Wat als ze op een dienst terechtkomen in Gent, in de plaats van Brussel?""De

onderhandelingen starten volgende week woensdag", zegt Marc Saemen van ACV Openbare



Diensten. "We moeten er vooral voor zorgen dat de mensen geen financieel nadeel ondervinden.

Vroeger verdienden ze op Vlaams niveau meer dan op het federale, maar dat is intussen

omgekeerd."Liliana CASAGRANDE
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