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Zoals je al weet, wordt het provinciefonds helemaal opgedoekt. Daarnaast zal 

Vlaanderen in de toekomst de onroerende voorheffing, inclusief de huidige opcentiemen, 

helemaal voor zichzelf innen en aan de provincies doorstorten wat deze volgens 

Vlaanderen toe komt voor de taken die ze zullen blijven uitoefenen. In dat verband 

wordt er gevreesd voor de grootte van de besparing die er zal worden aan gekoppeld en 

voor de timing (het financiële  zou al in 2016 wijzigen en de bevoegdheden pas een jaar 

later).  

Op basis van een advies van de Raad van State moet de timing van beide evenwel op 

elkaar afgestemd worden en Vlaanderen lijkt zich daar naar te schikken. Dit biedt wat 

meer ruimte om de aanpassingen in het kader van de interne staatshervorming goed te 

regelen en voor een overgangsfase van een tweetal jaren voor het personeel. 

Wat niet wil zeggen dat er zo lang gewacht moet worden om te bepalen hoe die interne 

staatshervorming er precies zal uitzien. De minister wil in juni 2015 al uitmaken welke 

persoonsgebonden taken van de provincies naar respectievelijk gemeenten, OCMW’s, 

intercommunales of Vlaanderen zelf gaan. ACV-openbare diensten dringt aan om zo snel 

mogelijk ook duidelijkheid te scheppen voor het personeel en hen behoud van rechten te 

garanderen! 

Al verschillende keren werd door de regeringsleden het principe genoemd dat die 

overdracht van bevoegdheden zal gebeuren met alle middelen en lasten, alsook met het 

personeel dat die bevoegdheden uitoefent. Dit biedt inderdaad de meeste garanties voor 

het behoud van tewerkstelling, zowel voor de contractuelen als voor de statutairen. Het 

is evenwel best zich geen begoochelingen te maken over het behoud van de jobinhoud 

en de plaats van tewerkstelling! Over wat met provinciepersoneel dat taken uitoefent die 

stopgezet worden, zal gebeuren, staat helemaal niets op papier. 

Een museum bijvoorbeeld dat overgenomen wordt door een gemeente kan zonder grote 

gevolgen voor het personeel verder werken. Maar het is niet steeds zo eenvoudig. De 

mensen in een dienst of sectie van een dienst die zich inlaten met dienstverlening of 

subsidies aan gemeenten, OCMW’s, particulieren, het middenveld of instellingen, kunnen 

niet zo eenvoudig over gemeenten gespreid worden en zeker niet met behoud van de 

precieze taken die ze uitoefenen bij de provincie, zelfs indien alle gemeenten de 

provinciale werking op hun grondgebied gewoon zouden voortzetten. Anderzijds kan 

Vlaanderen voor de persoonsgebonden taken die het zou overnemen van de provincies 

niet op dezelfde wijze verder gaan doordat de verschillende provincies verschillende 

dingen doen en Vlaanderen iedereen binnen haar grenzen gelijk moet behandelen. 

Betekent dit nu dat de personeelsleden die een grondgebonden taak verrichten gebeiteld 

zitten? Neen, wanneer je er rekening mee houdt dat de Vlaamse regering plant om de 

provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing om te zetten in een dotatie, die 

dus net als de middelen uit het provinciefonds kunnen worden verlaagd.  



 

2 
 

Het is bijgevolg niet uitgesloten dat de provincies in de toekomst heel erg de broeksriem 

zullen moeten aanhalen en zoiets heeft zeker gevolgen voor het personeel. Daar de 

provincies niet allemaal evenveel opcentiemen heffen en Vlaanderen iedereen gelijk 

moet behandelen, zullen sommige provincies die gelijkschakeling en omzetting naar een 

dotatie meer voelen dan andere.  

Enige realiteitszin gebiedt ons evenwel vast te stellen dat de komende jaren alle 

overheden armlastig worden: de federale overheid, de deelstaten, de provincies en de 

lokale besturen. Het is dan ook belangrijk dat we ons niet laten verdelen; iedereen in 

overheidsdienst heeft een gemeenschappelijk belang. Als provinciepersoneel moeten we 

ons al helemaal niet laten uiteen spelen op basis van onze verwachting of we bij de 

provincie blijven of overgaan naar een ander bestuur. Bovendien blijft het doel van 

sommige partijen de provincies op termijn af te schaffen! 

Er is met andere woorden op dit ogenblik voor geen enkele groep van de 

provinciepersoneelsleden zekerheid over hun professionele toekomst. Daarom gaat het 

ACV-openbare diensten verder met het leggen van contacten, ook zo veel mogelijk met 

de Vlaamse overheid zelf om te zorgen dat de beslissingen goed geïnformeerd kunnen 

gebeuren en om duidelijk te maken dat het provinciepersoneel niet het slachtoffer mag 

worden. Ondertussen werd in gemeenschappelijk vakbondsfront overigens de vraag 

gesteld officiële onderhandelingen te starten over de gevolgen van de interne 

staatshervorming voor het provinciepersoneel. De bedoeling is samen met de provincies 

dezelfde standpunten te verdedigen: garanties voor alle personeel en levensvatbare 

provinciebesturen die ten volle de taken kunnen opnemen die ze toebedeeld worden, 

voldoende financiële draagkracht dus en logisch afgelijnde bevoegdheidspakketten. 

Het is noodzakelijk dat alle betrokkenen een inspanning leveren om voor iedereen een 

goed eindresultaat te kunnen bereiken! De personeelsleden van de provincies mogen 

zeker niet aan de zijlijn blijven staan en afwachten! Daarom zullen we in de toekomst 

mogelijk ook op jou beroep doen; je kan zeker een positieve rol vervullen: vele handen 

maken het syndicale werk wat lichter. Zo maken we er samen een gelukkig 2015 van.  

We wensen jou en je familie niet alleen een druk syndicaal maar zeker een vreugdevol 

nieuw jaar! 

 


