
Vlaams regeerakkoord 2019-2024 – reactie ACOD Overheidsdiensten 

De nieuwe Vlaamse regering heeft in zijn regeerakkoord voor heel wat verschuivingen gezorgd. Wij hebben 

getracht een aantal punten uit te lichten. Echter hebben slechts binnenkort een gesprek met minister Somers van 

Ambtenarenzaken en naar de datum van het eerstkomende sectorcomité 18 kunnen we enkel gissen maar we 

vrezen 2020… Hierbij een samenvatting met onze opmerkingen in vette tekst. 

Ministerie van Justitie en Bestuurlijke Handhaving  

Er wordt een Vlaamse Handhavingsdienst opgericht die moet strijden tegen georganiseerde en ondermijnende 

misdaad met volgende bevoegdheden 

• het jeugddelinquentierecht, 

• de coördinatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden,  

• de justitiehuizen, en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET),  

• de juridische eerstelijnsbijstand,  

• de opvolging en rapportering van mensenrechtenverdragen, 

• het positief injunctierecht,  

• de coördinatie van het strafrechtelijk en veiligheidsbeleid binnen de Vlaamse bevoegdheden, 

• de coördinatie van de Vlaamse bijdrage aan de (totstandkoming van de) nieuwe Kadernota Integrale 

Veiligheid en de opvolging ervan, alsook de eventuele bijdrage aan federale actieplannen en de opvolging 

daarvan, 

• de bestuurlijke bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, 

• de implementatie van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving en een stroomlijning van de handhaving, 

• de ondersteuning van lokale besturen bij de handhaving van Vlaamse decreten, 

• de gecoördineerde uitwisseling van gegevens met federale inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

• het optimaliseren van de Dienst Vlaamse Bestuursrechtscolleges, en het verbeteren van de Vlaamse 

bestuursrechtspraakregels. 

Beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie, Werk en Sociale Economie en Landbouw en 

Visserij  

Deze beleidsdomeinen worden samengevoegd. De nieuwe naam is ons nog niet bekend. Wat we wel weten is dat er 

enkele ambtenaren-generaal een nieuw postje zullen moeten zoeken. 

• Departementen EWI en WSE worden samengevoegd;  

• Samenwerkingsprotocol tussen VLAIO en FIT  (GEEN FUSIE) 

• Departement Landbouw en Visserij wordt het Agentschap Landbouw & Zeevisserij; 

• ILVO blijft; 

• VLAM wordt de EVA Vlaams Centrum Agro- en Visserijmarketing. 

VDAB: 

• Wie actief werk zoekt maar binnen de 2 jaar niet aan de slag kan, kan verplicht worden ingezet in 
gemeenschapsdienst. Dit zijn potentieel 60.000 personen. Met de besparingen op personeel komt deze 
nieuwe taak er bovenop, wat niet haalbaar is. 

• Er is voor de “partners” de mogelijkheid om zelf IBO contracten af te sluiten, ook met het oog op 
duurzame tewerkstelling in de uitzend- en dienstenchequesector. Voorwaarden voor IBO zijn heel 
simpel.  Er moet een individueel opleidingsplan zijn.  Dit is in de praktijk vaak het knelpunt. Het initiëren 
en bewaken van dit traject door een neutrale actor is essentieel.   

• Tegelijk zal de VDAB haar activiteiten kritisch screenen en voldoende monitoring voorzien. ??? 

• Inzake opleiding moet prioriteit gegeven worden aan diegene die leiden tot integratie en activering op 
de arbeidsmarkt, voor andere opleidingen dooft de ondersteuning uit. Gezien de tijden van 
arbeidskrapte bieden we aan werkgevers extra ondersteuning voor het invullen van hun vacatures. 

Vraag is dan ook met welke middelen en mensen die nieuwe weg moet bewandeld worden. 



• De VDAB zal ook de lokale besturen nog meer ondersteunen bij hun activeringsbeleid voor 
leefloongerechtigden, door best practices nog beter te ontsluiten en samenwerkingsverbanden tussen 
kleinere, naburige gemeenten nog beter te faciliteren, in volle transparantie over de resultaten met 
rapportering aan de federale overheid en met aandringen op responsabilisering. Hebben ALLE lokale 
besturen de ambitie, daadkracht en expertise om dit te ondervangen?  En hoe dwing je de effectieve 
invulling af? 

• Om de ambitieuze doelstellingen te bereiken wil de Vlaamse regering de huidige federale 
bevoegdheden met betrekking tot arbeidsrecht en sociale zekerheid ten volle flankerend en 
ondersteunend aan het Vlaamse beleid ingezet zien. Ze vragen de federale overheid de nodige 
maatregelen te nemen om de activering van werkzoekenden, leefloongerechtigden, anders actieven, 
SWT’ers en eventueel andere vervroegde uittredingsstelsels, langdurig zieken,… te versterken. 

• Er wordt ingezet op een aanklampend activeringsbeleid, waarbij elke ingeschreven werkzoekende 
begeleiding op maat wordt aangeboden. Elke ingeschreven werkzoekende wordt binnen 2 maanden 
gescreend op afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen 3 maanden worden bindende afspraken gemaakt 
met elke niet-zelfredzame uitkeringsgerechtigde werkzoekende over te volgen stappen zoals 
opleiding, werkervaringstraject of sollicitatieopdrachten. Ook de zelfredzamen worden verder 
opgevolgd. In de wetenschap dat er personeelsleden moeten afvloeien vragen we ons af hoe VDAB dit 
moet realiseren? 

 

Beleidsdomein WVG: 

• VUTG van vier private en 1 publieke uitbetalingsactor naar 1. Hoe ze dit gaan realiseren is de vraag. 

• Het VAPH wordt een onderdeel van de IVA Zorg (vroeger het Agentschap Zorg en Gezondheid, dus nieuwe 

fusie). 

• De uitrol van het nieuwe jeugddelinquentierecht, in samenwerking met de minister bevoegd voor Justitie en 

Handhaving. De minister van Welzijn staat in voor de financiering, de erkenning en het toezicht op de private 

en publieke organisaties die zowel het noodzakelijke aanbod binnen de integrale jeugdhulp als in het kader 

van het jeugddelinquentierecht organiseren. Daarbij behoort de organisatie van bijkomende plaatsen binnen 

de private beveiligende opvang, de gesloten oriëntatie en begeleiding in de gemeenschapsinstellingen 

waarvan de renovatie en de geplande uitbreiding wordt voortgezet  

• Het Vlaams detentiecentrum in Tongeren wordt in deze regeerperiode effectief gesloten, de capaciteit 

hiervan wordt elders ondergebracht. 

• Er worden plaatsen gecreëerd in een gesloten afdeling van de jeugdpsychiatrische dienst in overleg met de 

federale overheid. Wanneer er sprake is van delinquent gedrag, mede als gevolg van een verontrustende 

thuissituatie, moet de organisatie van het aanbod in de jeugdhulp en bijkomende maatregelen een 

ketenaanpak met casusoverleg en gedeeld beroepsgeheim mogelijk maken.  

• Bijzondere aandacht gaat uit naar de afstemming met de integrale jeugdhulp in functie van een naadloze 

aanpak en de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid zodat een adequate opvolging van de 

jongvolwassene gewaarborgd blijft. 

• Evolueren van de huidige 10 naar een 3-tal entiteiten naast het OPZ, waaronder 2 interne verzelfstandigde 

agentschappen – één rond de cluster Opgroeien en één rond de cluster Zorg inclusief de Vlaamse Sociale 

Bescherming - en het departement WVG. Er komen twee interne verzelfstandige agentschappen, gebundeld 

rond 2 clusters,  het Agentschap Opgroeien en Opgroeien regie (enkel een juridisch onderscheid, in realiteit 

1 aansturing), met kinderopvang, pleegzorg, integrale jeugdhulp, preventieve gezinsondersteuning, 

jeugddelinquentie, observatie en behandelingscentra & COS, GES+, regie. Er komt het et Agentschap Zorg 

(VAPH, VSB, woonzorg en eerstelijn, geestelijke gezondheidszorg, gezinszorg, zorgbudgetten, revalidatie, 

mobiliteitshulpmiddelen, gespecialiseerde zorg, preventie, zorgberoepen). Dit worden 

monsteragentschappen die moeilijk stuurbaar zullen worden, met enkel als doel besparen op personeel! 

• Een aantal kerntaken van de overheid kunnen omwille van het risico op belangenvermenging niet in een 

verzelfstandigd agentschap worden ondergebracht, en worden gegroepeerd in het departement WVG, met 

als opdrachten beleidsontwikkeling, beleidsinformatie, zorginspectie, gegevensdeling, welzijn & 

samenleving, VIPA, kwaliteit van zorg. 



MOW 
 

• Alles m.b.t. vervoer en infrastructuur van en over water in één hand, excl. vervoer op maat; 

• Alles m.b.t. transportinfrastructuur over de weg in één hand; 

• Fusie beide LOM’s (luchthavens Antwerpen en Oostende). 

• Binnenvaart: Onbemand varen veilig in de praktijk brengen, investeren in de automatisering en 
afstandsbediening van sluizen en stimuleren walstroomgebruik en het gebruik van duurzame brandstoffen. 
Is de doelstelling. In afwachting van een volledige automatisering gaat de regering uit van zoveel mogelijk 

flexibiliteit, zondagsregeling en een gegarandeerde dienstverlening. Dit is een nieuwe aanval op het  
stakingsrecht!!! 

• DAB Loodswezen: We werken een structurele oplossing uit voor het verzekeren van de continuïteit van de 
dienstverlening in het kader van de toegankelijkheid van de Vlaamse havens. Samen met de loodsen worden 
de voorwaarden onderzocht waaronder de Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen kan evolueren naar een 
bedrijfsstructuur in eigen beheer van die loodsen. ACOD heeft reeds tijdens de vorige legislatuur naar 

minister Weyts een stakingsaanzegging ingediend. We hebben een herinnering gestuurd naar minister 
Lydia Peeters en zullen niet aarzelen om woord bij daad te voegen! 

 

Bestuurszaken 
 
Slanke en tegelijk performante, burgergerichte en toegankelijke overheid met focus op kerntaken met het primaat 

van de politiek voorop. Daarom wil men dus van de beëdigde ambtenaar af! 
 

• Afschaffing bepaalde taken en instrumenten van de Vlaamse overheid en vermijden betutteling. Welke 
taken afschaffen, welke instrumenten en wat bedoelt men met betutteling? 

• Er komt een afslanking van adviesorganen (raden, comités, …) waarbij een beperkt aantal raden 
overgehouden worden en diensten worden samengevoegd. Dit was reeds onze vraag 8 jaar geleden! 

• Strikter toezien dat de departementen hun bevoegdheden niet te voluntaristisch uitoefenen. Moeten er 
geen regels meer zijn? Vrijheid blijheid? 

• Afschaffen van administratieve lasten af, in overleg met de leidend ambtenaren, die ze responsabiliseren 
voor de uitvoering van de gemaakte afspraken, doelgerichte keuzes. Nu bijna 100% van de leidend 
ambtenaren een partijkaart hebben van Open Vld, CD&V en vooral NVA en op de meest cruciale plaatsen 
zitten, geloven wij dit zeker. Of het personeel er beter zal van worden? NEEN! 

• Radicaal digitaal. Akkoord waar mogelijk. 

• De Vlaamse regering wenst in overleg met de vakorganisaties af te stappen van de eenzijdige benoeming en 
verder te evolueren naar één juridische vorm van tewerkstelling, nl. deze op basis van een 
arbeidsovereenkomst. Er zal hieromtrent een voorstel worden uitgewerkt dat onderhandeld wordt op 
Sectorcomité XVIII zodat de Vlaamse regering nadien een finale beslissing ter zake kan nemen. Ondertussen 
werken we de verschillen weg tussen de statutaire en contractuele personeelsleden op het vlak van de 
ziekteregeling waarbij we principieel het contractuele stelsel als uitgangspunt nemen. Afschaffing 
benoeming: onbespreekbaar. Aanpak ziekteregeling statutairen: onbespreekbaar (zie stakingen 2018). 

• Aanmoedigen diversiteit.  (Uiterlijke symbolen van levensbeschouwlijke, religieuze, politieke of andere 
overtuigingen worden bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen) Door o.a. afschaffing hoofddoeken?  

• De overheid functioneert als een holding: we pakken de versnippering verder aan en brengen 
ondersteunende taken samen bij een gespecialiseerde dienst, net zoals onze meest performante bedrijven 
dat doen. We maken hierbij een onderscheid tussen standaardtaken, die we centraal organiseren met 
aandacht voor klantensturing, en maatwerk, dat decentraal blijft. Voor de financiering van deze centrale 
dienstverlening voorzien we een centraal budget, zodat interne facturatie vermeden wordt; Het 
centraliseren van personeelszaken naar DCPA heeft nochtans al bewezen dat dergelijke holdings niet 
werken! 

• We streven een verdere efficiëntieverhoging na door een overname van gebouwen – met in eerste instantie 
een focus op kantoorgebouwen – door Het Facilitair Bedrijf. Duidelijke machtsgreep van HFB – wie wordt 
daar beter van? NVA? 

 
 



 
 

• Voor een excellente dienstverlening aan burgers, bedrijven en verenigingen heeft de overheid als 
voornaamste kapitaal haar werknemers zegt de Vlaamse regering. Ze werken aan een loopbaan- en 
beloningsbeleid waardoor de Vlaamse overheid een aantrekkelijke werkgever voor talenten blijft. Het belang 
van anciënniteit in de loonvorming schroeven we stevig terug. Reeds 20 jaar is er een project loopbaan- en 
beloningsbeleid aan de gang. Er werd alles beloofd maar als het op de centen aankwam viel de race stil. 
Waarom zou dit nu gaan veranderen? Uiteraard wil men hiervoor van statutairen af. Dan kunnen ze wel 
verder! 

• We verplichten mobiliteit bij het management. 

• We herzien de procedure m.b.t. ‘eerder verworven competenties’ zodat er meer gebruik van gemaakt kan 
worden. Geen probleem voor ACOD. 

• De streefcijfers ondersteunen het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Waar nodig zullen 
bijkomende maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld voor de tewerkstelling van personen met een 
handicap of chronische ziekte.  Akkoord mits de nodige faciliteiten voor deze mensen. Zij moeten een 
volwaardig loon krijgen en een gelijk pensioen! 

• De Vlaamse overheid gebruikt maximaal haar koopkracht om innovatie en duurzaamheid te stimuleren, 
efficiëntiewinsten te boeken en maatschappelijk verantwoord ondernemen te belonen. Hierbij wordt een 
‘start-ups en KMO-vriendelijk beleid’ nagestreefd, zodat we ons Vlaams economisch weefsel versterken. Het 
Facilitair Bedrijf wordt aangeduid als enige aankoopcentrale voor courante ondersteunende goederen en 
diensten.  Alweer meer macht voor HFB en de NVA-clan! 

 
 

Er zijn verder ook een aantal fusies van entiteiten: 
• De beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie, Werk en Sociale Economie en Landbouw en 

Visserij worden samengevoegd tot één economische cluster. De departementen worden daarbij 
samengevoegd (dep. EWI, dep. WSE), het departement L&V wordt een agentschap.  

• Vanuit de focus die de Vlaamse Regering wil leggen op innovatie en met het oog op kruisbestuiving en een 
gebundelde onderzoeksagenda worden volgende bestaande wetenschappelijke instellingen ondergebracht 
binnen het beleidsveld Innovatie: ILVO, Plantentuin Meise, VITO. 

• Milieuheffingen VMM en OVAM vaar Vlabel  

• VEA breidt uit met afdeling Energie, Klimaat en groene Economie uit departement Omgeving en wordt 
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Wie werkt rond luchtkwaliteit en diepe ondergrond gaat naar 
VMM en VITO. 

• Syntra Vlaanderen wordt opgeheven.  De taken m.b.t. ondernemingsvorming worden ingekanteld in VLAIO. 
Gesloten call naar de Syntra vzw’s (met wie een heersovereenkomst zal worden afgesloten). Open call met 
opleidingen die belangrijk zijn en voldoende door de markt worden aangeboden. De taken m.b.t. 
werkplekregisseur duaal leren en leertijd worden ingekanteld bij VDAB. Het toezicht op duale trajecten 
wordt ingekanteld bij het departement WSE (onafhankelijke inspectie). 

• Het expertisecentrum innovatieve leerwegen (duaal leren en levenslang leren) en het Vlaams Partnerschap 
duaal leren worden ingekanteld bij het departement WSE (die deze laatste taak opneemt in samenwerking 
met het departement Onderwijs en Vorming).  

• Het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen worden gefuseerd.De 
Vlaamse Woonraad wordt opgeheven in het kader van een bredere hervorming van de strategische 
adviesraden, en vervangen door ad hoc overleg met relevante stakeholders.  

• Fusie van de SARO en de MINA-raad tot één Omgevingsraad. 

• het Agentschap Opgroeien en AG Opgroeien regie (enkel een juridisch onderscheid, in realiteit 1 aansturing), 
(met kinderopvang, pleegzorg, integrale jeugdhulp, preventieve gezinsondersteuning, jeugddelinquentie, 
observatie en behandelingscentra & COS, GES+, regie groeipakket) en het agentschap VUTG . 

• Justitiehuizen onttrokken uit dep. WVG naar Dep. Kanselarij en Bestuur. 

• Samenvoegen VAPH en Agentschap Zorg en Gezondheid naar agentschap Zorg? 

• De bevoegdheid ‘gewestelijke aspecten overheidsopdrachten’ vanuit DKB naar bij HFB. Alweer naar Het 
Facilitair Bedrijf!  

 
 
 



 
 

• GDPB en Dienst van de Gouverneurs van DBK naar AgO. 

• Het business continuity management en het risicomanagement van DKB naar AgO  

• Samenvoegen beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen.  

• De departementen Buitenlandse Zaken en Kanselarij en Bestuur worden samengevoegd tot één 
departement DKB. 

• De Wegeninspectie brengen ze samen met de mobiele patrouilles bij Vlabel. Hier is binnen de overheid 
reeds hommeles rond!  
Zoals eerder gesteld wachten we naast de heropstart van het sectorcomité waar we met alle 
regeringspartijen kunnen onderhandelen én het gesprek met minister Somers af, maar verwachten we ook 
nog de beleidsnota’s. Het worden vijf lange maar strijdbare jaren! 
 
Jan Van Wesemael – Chris Moortgat-  Eddy Hendryckx -  Sylvia L’homme - Geert Dermaut. 


