
Zesde staatshervorming: kristalhelder, behalve de overheveling van het personeel

1 maart 2014

Eind januari werd de ACOD na lang aandringen uitgenodigd in de Wetstraat 16 voor een gesprek 
over de zesde staatshervorming. Al een jaar werkt een ‘task force’ (van experts uit de federale 
overheid en de deelstaten) onder meer samenwerkingsprotocollen uit. Een stand van zaken.

Op 1 juli 2014 gaat de bevoegdhedenoverdracht door de staatshervorming van start. Het betrokken 
personeel zal dan functioneel onder de deelstaat komen, maar hiërarchisch onder de federale diensten 
blijven. Waar die mensen gaan werken, is echter nog niet duidelijk.
De middelen en het personeel gaan over op 1 januari 2015, behalve voor enkele uitzonderingen zoals 
RKW in 2018 en RIZIV in 2016. De wettelijke basis voor de overdracht van het personeel is het 
Koninklijk Besluit van 25 juli 1989 en vooral artikel 4 (de ‘rugzak’ met behoud van de verworven 
rechten). De kanselarij maakt zich sterk dat het goed zal verlopen, want ook bij vorige 
staatshervormingen heeft dat K.B. de overdrachten in goede banen geleid. Op 1 januari 2016 zouden 
alle besluiten rond moeten zijn, anders treedt er een bijzonder mechanisme in werking.

Geen overdracht voor alle personeelsleden?

Er zijn verschillende vormen van overdrachten:

- Integraal: de hele dienst gaat over, met een verplichte overgang voor het personeel.
- Vrijwel integraal: een deel van de dienst gaat over en de rest komt in een nationale cel.
- Gedeeltelijk: alle leden van de betrokken FOD kunnen hun kandidatuur stellen voor de vacante 
betrekkingen.

In de departementen en instellingen verschijnen lijsten met de vacante graden en (informeel) een 
eraan verbonden functiebeschrijving. Kandidaturen kunnen ingediend worden. Als er meer interesse 
is dan het aantal beschikbare plaatsen, gelden de klassieke voorrangregels. Het systeem van 
permutaties en interfederale mobiliteit blijft bestaan.

Wat is de draagwijdte van artikel 4?

Artikel 4 is vrij algemeen, wat zowel voor- als nadelen heeft. Men gaat over met de graad/klasse, 
anciënniteit, premies, toelagen en vergoedingen en ook met de toekomstige voordelen. Zo gaat, 
bijvoorbeeld, de premie voor competentie-ontwikkeling in de ‘rugzak’ en loopt die verder volgens 
het nieuw geldelijk statuut op federaal niveau, maar je krijgt geen diplomabonificatie in 2017, want 
dat is verbonden aan een federaal evaluatiesysteem en bij overgang valt men onder een andere 
evaluatie.
Is men ingeschreven bij OFO voor een GO, dan zal men dat ook nog mogen afleggen. De ACOD 
meent dat het personeel dat nog niet bevorderd is naar de hoogste rang van zijn niveau, de meeste 
nadelen in zijn toekomstige loopbaan zal ondervinden.
De voordelen zijn nog moeilijk in te schatten, want zaken zoals telewerk, maaltijdcheques, sociale 
dienst, compensatie voor overwerk en bedrijfsrestaurants zijn te bespreken met de deelstaat.

Wat als een deelstaat artikel 4 niet naleeft?
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De ambtenaar zal naar de Raad van State moeten stappen om zijn rechten af te dwingen. Als je, 
bijvoorbeeld, gratis vervoerbewijzen krijgt, zullen de vakbonden bij de overheveling van dat 
specifiek personeel met die specifieke voordelen moeten onderhandelen om compensatie te krijgen.
Er is geen gegarandeerde afdwingbaarheid. Ook je huidige mogelijkheid om later in een verlof 
voorafgaand aan het pensioen te stappen, valt weg. Die zit immers in het federaal verlofbesluit en 
gaat over in de verlof- en vakantieregelingen van de deelstaat.

Overige weetjes

- Er komt een explicatieve nota voor comité B. Alle info zal ook op Fedweb komen.
- Voor bepaalde instellingen zoals MIM en BIR is de wettelijke basis de wet van 13 maart 1991 met 
dezelfde logica.
- We hebben de inventaris van wat overgaat ontvangen. We weten dus welke diensten en hoeveel 
FTE getransfereerd worden.
- Wat met de PWA? Aangezien de bevoegdheid integraal overgaat, wordt het personeel ambtshalve 
overgedragen met ofwel een nieuw contract, ofwel een annex aan het bestaande contract.
- Wat met de Jeugdinstelling Tongeren? Er komt een specifieke regeling in twee stappen: dus eerst 
gedeeltelijk en pas volledig als Haren opengaat.

Besluit

Hoe langer de vergadering duurde, hoe meer vragen we hadden en hoe minder antwoorden we 
kregen. In elk geval bevestigt de kanselarij van de eerste minister dat de departementen en 
instellingen over alle informatie beschikken en ze de vraag hebben gekregen om het personeel breed 
te informeren. Dat is evenwel flagrant in tegenspraak met wat we op het terrein meemaken.

Voor actuele ontwikkelingen verwijzen we naar onze website en naar de nieuwsbrieven in de 
gewesten. We hebben een centraal adres opgericht voor alle vragen: 6destaatshervorming@acod.be. 
Hoe vragen stellen? Zie korte oproep in deze editie van Tribune.

Guido Rasschaert

Vragen over de zesde staatshervorming?

Dit jaar wordt gestart met de overheveling van ongeveer 5000 werknemers van de federale overheid. 
Niettegenstaande een ‘task force’ van zowel de federale overheid als de deelstaten deze operatie al 
een jaar lang voorbereidt, zijn er nog bijzonder veel praktische vragen waarop nog geen duidelijk 
antwoord bestaat. De leden van de ACOD kunnen al hun vragen stellen op een centraal adres:

6destaatshervorming@acod.be
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